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خلق اهلل تعاىل اخللق مبّنه وج�ده، واأراد لهم اأن 
يعرف�ه، ويعبدوه فقال: }ما خلقت اجلن والإن�س 
اإل ليعبدون{، فالبد من معرفة ما يعبدون، ولكي 
والأنبياء  الر�سل  اأر�سل غليهم  ربها  النا�س  تعرف 
فيك�ن�ا الهداة والأدلء عليه تعاىل، فريى اخللق 
حم�س  باطل  دونه  وما  احلق  ه�  تعاىل  اهلل  اأن 
)ذلك باأن اهلل ه� احلق واأن ما يدع�ن من دونه 

الباطل(.)احلج/62(
هم  للخلق  تعاىل  اهلل  �سفات  يعك�س  من  وخري 
نبينا نبي الرحمة فلذلك قال يف  الأنبياء ل�سيما 
للعاملني(.  رحمة  اإل  اأر�سلناك  )وما  تعاىل  حقه 

)الأنبياء/107(
فمن خالل معرفتنا رحمة النبي �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم و�سعتها نعرف رحمة اهلل تعاىل و�سعتها، 
يعك�س  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  باأن  علمنا  مع 
�سفة الرحمة بح�سبه ك�نه خمل�ق حمدود ل ميكن 
اأن يعك�س �سفة الرحمة الإلهية كما هي حقيقتها 

فمن  الأخرى،  الف�سائل  وهكذا  تعاىل،  اهلل  عند 
و...  وعلمه  وحلمه  وعدله  النبي  جل�د  معرفتنا 
يت�سح  الأخرى  الكمالية  ال�سفات  اآخره من  واإىل 
لنا مدى �سعة هذه ال�سفات عند احلق جل وعال، 
مراآة  واآله  عليه  اهلل  �سلى  الأكرم  النبي  ف�سار 
عاك�سة ل�سفات اهلل تعاىل الكمالية ولكن بح�سب 
درجات  اأعلى  له  الذي  املحدود  املخل�ق  ك�نه 
اإليه  اأ�سار  املخل�قات، وهذا ما  الكمال من جميع 
خلق  لعلى  )واإنك  تعاىل  بق�له  الكرمي  القراآن 
عظيم( اأي اأن �سفاتك الأخالقية ل يدانيك فيها 
اأحد من قبل ول من بعد، واأنت بحق متثل اخلالفة 
الإلهية يف الأر�س، ومتثل املراآة العاك�سة ل�سفات 
تعاىل  اهلل  باأخالق  النا�س  يتخلق  لكي  تعاىل  اهلل 

كل ح�سب قابليته وا�ستعداده، ولكل �سبقه واأجره.
  

امل�سرف العام

النبي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله مراآة احلق

صفر  ١437  هـ    - ترشين الثاين/كانون االول ٢٠١٥م
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موقف الدين الإ�سالمي 
من الهجرة والتعرب

مـــن  م�قـــف  الإ�ســـالمي  للديـــن  كان 
التعـــرب بعد الهجـــرة، ج�ســـدته روايات 

كثـــرية، وقد ُعـــّد مـــن الكبائر.
يقـــ�ل اأب� ب�سري: �ســـمعت اأبـــا عبد اهلل 
)عليه ال�سالم( يق�ل: الكبائر �سبعة: قتل 
النف�ـــس متعمدًا ـ وال�سرك باهلل العظيم ـ 
وقـــذف املح�سنةـ  واأكل الربا بعد البينةـ  
والفرار من الزحفـ  والتعرب بعد الهجرة 
ـ وعق�ق ال�الدينـ  واأكل مال اليتيم ظلمًا، 

قال: والتعرب وال�سرك واحد.
 وهناك روايات كثرية يف املقام.

�ـــس1:ـ هـــل يجـــ�ز ال�ســـفر اإىل البلدان 
غري الإ�ســـالمية؟

ج/ يجـــ�ز �ســـفر امل�ؤمـــن اإىل البلـــدان 
الكافرة )غري الإ�ســـالمية(، اإذا جزم اأو 
اطماأن باأن �ســـفره اليها ل ي�ؤثر �سلبًا على 

دينه وديـــن من ينتمي اإليه.
�ـــس2:ـ هـــل يجـــ�ز للم�ســـلم اأن يقيم يف 

البلدان غري الإ�ســـالمية؟ 
ج/ يجـــ�ز للم�ســـلم اأن يقيـــم فيهـــا اإذا 
مل ت�ســـكل عائقًا عـــن قيامـــه بالتزاماته 
ال�ســـرعية بالن�ســـبة اإىل نف�ســـه وعائلتـــه 

وم�ســـتقباًل. حا�سرًا 
�ـــس3:ـ ما ه� حكم ال�ســـفر اإىل البلدان 
غري الإ�سالمية اإذا ا�ست�جب ذلك نق�سًا 

يف دين امل�سلم؟
ج/ يحـــرم ال�ســـفر اإىل البلـــدان غـــري 
يف  نق�سانـــًا  ا�ســـت�جب  اإذا  الإ�ســـالمية 
الديـــن �ســـ�اء اأكان الغر�ـــس مـــن ذلـــك 
ال�سفر ال�سياحة اأم التجارة اأم الدرا�سة اأو 
اأو ال�ســـكنى الدائمـــة. الإقامـــة امل�ؤقتـــة 

�ـــس4:ـ مـــا حكـــم الزوجـــة لـــ� جزمـــت 
باأن �ســـفرها مع زوجهـــا اإىل البلدان غري 

الإ�ســـالمية ي�ســـتلزم نق�سانًا يف دينها؟
ج/ يحرم عليها ال�سفر معه.

�ـــس5:ـ ما حكم الأولد البالغني ل� علم�ا 
باأن �ســـفرهم مع اأبيهم اأو مع اأمهم اأو مع 

اأ�سدقائهم ي�ستلزم نق�سانا يف دينهم؟
ج/ يحرم عليهم ال�سفر معهم.

�ـــس6:ـ ما ه� ق�سد الفقهـــاء بـ ) نق�س 
الدين(؟

ج/ اأمـــا فعل احلرام باقـــرتاف الذن�ب 
�ســـ�اء كانـــت �سغائـــر اأو كبائر ك�ســـرب 
اخلمر اأو الزنـــا، اأو برتك ال�اجب كرتك 

ال�ســـالة اأو ال�س�م.
�ـــس7:ـ مـــا ه� حكـــم من فر�ســـت عليه 
ال�سرورة الهجرة للبلدان غري الإ�سالمية 
مع علمه باأنها ت�ست�جب نق�سانًا يف دينه؟

ج/ جاز له ال�ســـفر الذي يرفع ال�سرورة 
دون ما يزيد عليها.

�ـــس8:ـ ما ه� حكم امل�سلم اإذا اتخذ من 
البلدان غري الإ�ســـالمية وطنًا له اإذا علم 
اأّن بقـــاءه بها ي�ؤدي اإىل نق�ســـان دينه اأو 

دين اأولده ال�سغار؟
ج/ يجـــب عليـــه العـــ�دة اإىل البلـــدان 
الإ�سالمية �ســـرط اأن ل ت�ؤدي تلك الع�دة 

اإىل املـــ�ت ول ت�قعـــه يف حرج.
�ـــس9:ـ اإذا حـــرم ال�ســـفر علـــى امل�ســـلم 

املهاجـــر فما ه� حكـــم �سالته؟
ج/ يكـــ�ن �ســـفره �ســـفر مع�سية فيجب 
الرباعيـــة  ال�ســـالة  يف  الإمتـــام  عليـــه 

وي�س�م.
�ـــس10:ـ ما حكم البن ل� خالـــف اأب�يه 

اإذا منعاه من ال�سفر �سفقة عليه؟
ج/ ل يج�ز لالبن خمالفة والديه.

�ـــس11:ـ هل يجـــب على املكلف امل�ســـلم 

يف البلدان غري الإ�ســـالمية احلر�س على 
لغـــة اأولده العربيـــة باعتبـــار اأّن العربية 
هي لغة القراآن الكرمي والت�ســـريع. مع اأّن 
اجلهل بها �ســـي�ؤدي م�ســـتقباًل اإىل نق�س 

دينه ونقـــل م�سارفه الدينية؟
اأولده  يعّلـــم  اأن  الأب  علـــى  يجـــب  ج/ 
اأداء  يف  اليـــه  يحتاجـــ�ن  مـــا  مبقـــدار 
الفاحتـــة  كقـــراءة  الدينيـــة  فرائ�سهـــم 
وال�س�رة. والأذكار يف ال�سل�ات ال�اجبة. 

ول يجـــب الزائـــد علـــى ذلك.
�ـــس12:ـ لـــ� ا�ســـتطاع بع�ـــس امل�ســـلمني 
امل�ج�دين يف البلدان غري الإ�سالمية اأْن 
يدع�ا غري امل�سلمني لالإ�سالم اأو اأْن يزيد 
يف تثبيـــت دين امل�ســـلمني يف تلك البلدان 
ممـــا دون خـــ�ف النق�ســـان فهـــل يجب 

التبليغ؟ عليهم 
ج/ نعـــم يجـــب عليهـــم وج�بـــًا كفائيًا 

وعلى �ســـائر من ي�ســـتطيع يف ذلك.
�ـــس13:ـ هل يجـــ�ز البقـــاء يف دول غري 
اإ�سالمية على ما فيها من منكرات تعر�س 
للم�ســـلم هنـــاك يف ال�ســـارع اأو املدر�ســـة 
اأو الدائـــرة مع اإمكانه النتقـــال اإىل دول 
اإ�سالمية ولكن النتقال ي�سبب له م�ساكل 
يف الإقامـــة وخ�ســـارة ماديـــة و�سيقـــًا يف 

الدني�ية. الأم�ر 
ج/ ل حتـــرم الإقامـــة يف تلـــك البـــالد 
اإذا مل تكـــن عائقًا عـــن قيامه بالتزاماته 
ال�ســـرعية، واإل فال جتـــ�ز واإْن كان قائمًا 

ببع�س الأمـــ�ر التبليغية.

�سيخ حمزة الفتالوي
التوجيه الديني رجال
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�َساِكَلِتِه( َعَلى  َيْعَمُل  ُكلٌّ  ُقْل  تعاىل:)  قال 
الكايف  اأ�س�ل  يف  جاء  )الأ�سراء:84(، 
فعن  النية،  تف�سرِي)ال�ساكلة(باأنّها  يف 
ق�له:  ال�سالم(،  )عليه  ال�سادق  الإمام 
النية  واإّن  األ  العمل،  من  اأف�سل  )النّية 
ُكلٌّ  {ُقْل  وجل:  عّز  ق�له  تال  ثّم  العمل،  هي 
)ن�ر  نيته(  يعني على  �َساِكَلِتِه}،  َعَلى  َيْعَمُل 
العمل،  هي  النية  اأّن  اأي  الثقلني:214/3( 
وقد  نيته.  على  يعني  �ساكلته  على  ومعنى 
عّرف العالمة احللي يف كتاِب الق�اعد النية 
اجلهة  تلك  على  فعل  اإيجاد  )اإرادة  باأّنها: 
املاأم�ر بها �سرعًا( )كتاب الق�اعد للحلي(.

باهتمام  حظيت  التي  امل�سائل  من  والنية 
الإ�سالمي،  الفقه  م�سّلمات  من  وهي  بالغ، 
متثل  بل  القلب،  وحملها  العباداِت  من  وهي 

روح العبادة. 
وللنية عدة معاٍن ميكن اأن يراد منها: 

ينطقه  قد  ما  وه�  اللفظية:  النية   -1
اأو  ال�سالِة  يف  الدخ�ل  اإرادة  عند  الإن�سان 

بع�س اأفعال احلج.
تذكر  مبعنى  الذهني:  الإخطار   -2
بدوِن  اللفظية،  النية  م�سم�ن  وا�ستح�سار 

نطقها. 
اأّنك ماذا تفعل  اأْن تعرف  الق�سد: ه�   -3
من الأفعاِل الختيارية الق�سدية اأو املتعمدة. 
))اإنَّ  من  ورد  ما  يف�سر  قد  املعنى  وبهذا 
اأي  ج1(   )ال��سائل:  بالنيات((  العمال 
باملق�س�د، وكل عمل ل ق�سد فيه فه� خال 

من النيِة. 
أهمية النية

مبا اأنَّ روح الإن�سان مبداأ احلياة ومن�ساأ لكِل 
الآثار الإن�سانية كذلك النية لها نف�س احلالة 
بالن�سبِة للعمِل، حتى �سخ�سية الإن�سان اأي�سًا 
اأهمية فل� متت  ُتبنى ب�ا�سطِة ن�اياه، فللنيِة 
بالعمِل  امل�سح�بة  النيِة  مع  العمل  مقارنة 

فاإنها ترّجح على العمِل .
قال ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه واآله(: )ل 
عمل اإّل بنية()م�ستدرك ال��سائل:1( و)لكل 

امرئ ما ن�ى( )�سحيح البخاري:2/1(.
فالعمل الذي ل يك�ن عن نية وي�سدر عن 
عف�ية ل قيمة له، فيما يك�ن العمل ال�سادر 
ومعرفة  واختيار  واإدراك  وق�سد  نية  عن 
بالغاية املرج�ة منه ه� عمل قّيم، اإذ اإّن النية 
مرتبطة بكيفية الإرادة بل هي حتدد اأهداف 
اأثناء ممار�سة -  ال�سادقة  فالنية  الأعمال، 
تبقى  الإ�سالمي،  للعمل   - امل�سلم  الإن�سان 
ما  وهذا  الأهم،  تك�ن  قد  بل  مهمًا  مطلبًا 
ال�سجادية  ال�سحيفة  خالل  من  لنا  و�سّح 
ال�سالم(:  )عليه  ال�سجاد  الإمام  بدعاء 
))واأعّني على �سالح النية، ومر�سيَّ الق�ل، 
الأ�سا�س  هذا  وعلى  العمل((،  وم�ستح�سن 

روح العمل هي النية. 
نية  دوِن  من  عبادٍة  يقبل  ل  الإ�سالم  واأنَّ 
على الإطالِق، وللنيِة من وجهِة نظر الإ�سالم 

ركنان: 
اأحدهما: اأْن يك�ن العمل قائمًا على الت�جِه 
ل عن عادٍة ت�ؤدي اإىل قياِم الإن�سان بعمٍل ما 
دون اأْن يح�سل لديه ت�جه، فاأول ركن للنية 
الذي  بال�سكِل  الإن�سان  ذهن  يتمركز  ااأْ  ه� 
يك�ن العمل قائمًا على اأ�سا�ِس الت�جه، ولهذا 
�سحتها  يف  �سرط  النية  ا�ستدامة  اإّن  يقال: 

اأي�سًا. 
يدفع  وما  الإخال�س  ه�  الثاين:  والركن 
الإن�سان للعمِل، وبناًء على ذلك فاإّن ملخ�س 

هذين الركنني يك�ن فيما يلي:
1- ما الفعل؟ 

2- احلافز للفعِل. 
3- وماذا اأعمل؟ ه� اأ�سا�س النية ويجب اأن 

يك�ن قربة اإىل اهلل وطلبًا لر�ساه. 
عن  واملنق�لة  املعروفة  ال�سريفة  والرواية 

قال:  اأّنه  واآله(  عليه  ر�س�ِل اهلل )�سلى اهلل 
)جامع  نياتهم(  على  النا�س  يح�سر  )ي�م 
اإىل  اإ�سارة  اأي�سًا فيها  ال�سيعة:13(  اأحاديث 
لي�س  القيامة  ي�م  يح�سر  اإذ  املطلب،  هذا 
ح�سرًا ظاهريًا ون�سريًا بل جتمع كل احلقائق 
الداخلية والذاتية للنا�س ي�م القيامة، وعلى 
ح�سر  معيار  هي  فالنياِت  الأ�سا�س  هذا 

النا�س.
عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�س�ل  قال 
عمله((  من  خرٌي  امل�ؤمن  ))نية  واآله(: 

)الكايف:84/2(.
لأبي عبد اهلل  قلت  قال:  ال�سحام  زيِد  عن 
نية  تق�ل:  �سمعتك  ))اإيّن  ال�سالم(:  )عليه 
امل�ؤمن خري من عمله فكيف تك�ن النية خريًا 
رياء  كان  رمبا  العمل  لأّن  قال:  العمِل؟  من 
العاملني  لرب  اخلال�سة  والنية  للمخل�قني 
فيعطي عّز وجل على النيِة ما ل يعطي على 

العمِل(( )و�سائل ال�سيعة:ج1(.
الإ�سالم  اهتمام  مدى  ي�س�ر  هذا  اإّن 
ي�سعى  اأْن  وم�ؤمنة  م�ؤمن  لكل  بد  ول  بالنيِة، 
من اأجل اأن يك�ن العمل ت�ؤام النية، واأن يعي 
غافاًل  اأفعاله  ميار�س  ول  يفعله  ما  الإن�سان 
النية  اأْن يخل�س  الإن�ساِن  عنها، ويجب على 
واأْن  عباداته،  جميِع  يف  وتعاىل  �سبحانه  هلل 

ل ين�ي بعبادتِه ال وجه اهلل والدار الآخرة.
اأختي امل�ؤمنة: ك�ين ح�سنة يف نيتِك بجميِع 
ال�سرع  عليِك  واأوجبها  ت�ؤديها  التي  الأعمال 
ول  وعملِه  نيتِه  ح�سِن  على  ُيحمد  فالإن�ساِن 
قدوة  تك�ين  ولكي  فعله،  �س�ِء  على  يحمد 
كِل  قبل  اهلل  ت�سمي  اأْن  تن�سني  ول  لغريِك 
عمل، وبهذا تك�ن املراأة ال�ساحلة يف نف�سها 
اأعمالنا  اجعل  فاللهم  لغريها،  م�سلحة 
خال�سة ل�جهك الكرمي، وتقبلها منا بقب�ٍل 

ح�سن يا ارحم الراحمني.

النية
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وفود زائرة
رفقًا   [ جملة  انطلقت  التي  الأهــداف  اإطــار  يف 
والثقايف  الفكري  بالق�ارير[ لتحقيقها يف املجالني 
اآل  فكر  ون�سر  الإ�سالمية  الت�ع�ية  امل�سرية  ولرفِد 
الكلمة  واإي�سال  الأ�سيل  ال�سالم(  )عليهم  البيت 
بّناء  و�سل�ك  روؤى  من  املــراأة  يهم  ما  وكل  الهادفة 
اإليه  ترن�  ما  اإىل  واإي�سالها  املراأة  ب�اقع  للنه��س 
اإىل مدارج الرقي والكمال فقد داأب ق�سم ال�س�ؤون 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية 
التي  وامل�سابقات  الثقافية  الن�ساطات  اإقامة  على 
التط�ر  على  وت�ساعده  الفكر  تنمي  اأْن  �ساأنها  من 
التعاون مع  برنامج  تندرج �سمن  الن�ساطات  وهذه 
الأق�سام التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة لذا فقد 
الإر�ساد  مركز  )كادر  الق�ارير  اأُ�سرة  ا�ست�سافت 
ال�س�ؤون  ق�سم  يف  الدي�انية(  حمافظة  يف  الأُ�سري 
املركز وحتدثنا مع  ن�ساطات  الفكرية لأجل معرفة 
العل�ية )اأم بنني( وهي م�س�ؤولة وحدة ال�سباب يف 
)ن�ر  الأخــت  مع  وكذلك  الأُ�ــســري  الإر�ــســاد  مركز 

�سفاء( وهي م�س�ؤولة وحدة الطف�لة. 

واأي�سًا مع ال�ست وفاق وهي مبلَّغة ومتط�عة يف 
اأي�سًا  وهي  العبا�س(  عبد  )جنان  والأخت  املركز، 
مر�سدة  وهــي  )مــرمي(  وال�ست  ومتط�عة  مبلَّغة 

ترب�ية  للمركز.
ن�ساطات  عن  البنني  اأم  العل�ية  حتدثت  وقــد 
اأهمية  من  املركز  لهذا  وملــا  الدي�انية  يف  املركز 
ن�ساطاتهم  لنا  وا�ستعر�ست  املحافظة  يف  بالغة 
والرجال  للن�ساء  الت�ع�ية  الــدورات  اإقامة  منها: 
والطف�لة،  الــ�ــســبــاب،  )وحـــدة  الـــ�حـــدات:  ولــكــل 

والقراآن الكرمي، والك�سافة (. 
التعليمية  الــــدورات  لفتح  بــرنــاجمــًا  ونظمنا 
بالتن�سيق  الــ�ــســيــفــيــة  الــعــطــلــة  يف  والــتــثــقــيــفــيــة 
يف  قاعات  تهيئة  يف  الرتبية  مديرية  مع  والتعاون 
هذه  يف  للم�ساركات  النقل  و�سائل  وت�فري  املدار�س 
والفقهية  الأخالقية  الدرو�س  واإعطائهم  الدورات 

والعقائدية. 
ومن ن�ساطات املركز  اأي�سًا خروج املبلَّغات اإىل 
مركز  عن  البعيدة  واملناطق  والن�احي  الأق�سية 
ال�سالم(  )عليهم  البيت  اآل  فكر  واإي�سال  املدينة 

ن�ساط الإر�ساد الأ�سري يف الديوانية
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الثقافة  عن  مبعزٍل  تك�ن  التي  املناطق  هــذه  اإىل 
ــة وحل�ل  ــدرو�ــس احلــ�زوي والــتــطــ�ر واإعــطــائــهــم ال

الأ�سرية.  امل�ساكل 
وتن�سئته  الطفل  لتنمية  دورات  اإقامة  واأي�سًا 
الحتفاليات  اإقــامــة  وكــذلــك  ال�ساحلة  التن�سئة 
واأقمنا  والأعـــيـــاد،  املنا�سبات  يف  واملــهــرجــانــات 
فتاة  ملائة  الفاطمية(  )الرياحني  ا�سمه  برناجمًا 
من عمر )12 اإىل 18( �سنة ويعمل هذا الربنامج 
عــلــى تــ�ــســجــيــع الــفــتــيــات بـــاللـــتـــزام بــالــعــبــادات 
ال�سرعي  باحلجاب  واللتزام  وال�سالة  كال�س�م 
مــ�ــســابــقــات يف حفظ  ــة  ــامـ واإقـ الــعــبــاءة.  ولــبــ�ــس 
الأوائل  الثالث  الفائزات  وتكرمي  الكرمي  القراآن 
بــاإعــطــائــهــَن )خـــامت ذهـــب( وعــطــر حــرم الإمـــام 
درجة  على  للحا�سالت  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
العباءة  بلب�س  امللتزمات  الفتيات  وكّرمنا   %  90

املثالية.  العباءة  باإعطائها 
املبادئ  برت�سيخ  اأهدافنا  نحقق  نحن  وهكذا 
املحبة  روح  وزرع  والــرتبــ�يــة  والدينية  الأخــالقــيــة 
والتعاون من خالل فكر اآل البيت )عليهم ال�سالم( 

وعن طريق هذه الدورات وامل�سابقات.

ومــ�ــســك اخلــتــام قــالــت الــ�ــســت مــرمي املــر�ــســدة 
الفكري  الــغــزو  مــرحــلــة  يف  الآن  نــحــن  الــرتبــ�يــة: 
والثقايف وعلينا اأْن نكر�س جه�دنا يف تثقيف �سبابنا 
الأُ�ــســرة  طــريــق  عــن  املــجــالت  �ستى  يف  و�ساباتنا 
الكراري�س  طبع  خــالل  ومــن  واملجتمع  واملــدر�ــســة 
اللــتــزام  على  تــ�ؤكــد  التي  التثقيفية  والــفــ�لــدرات 

ال�سحيحة.  الإ�سالمية  باملبادئ 
ا�ست�سافته  الــذي  الــ�فــد  اأّن  ذكــره  واجلــديــر 
الــديــ�انــيــة  حمــافــظــِة  مــن  ــِدَم  ــ َق املــقــد�ــســة  العتبة 
�سخ�سًا   )250( يقارب  ما  وبتعداد  كبريًا  وكــان 
والرتب�ية  العلمية  العناوين  خمتلف  ومن  ترب�يًا، 
ترب�يات  وم�سرفات  جامعية  ا�ستاذات  ي�سم  فكان 
يف  واملت��سطات  الإعــداديــات  يف  تعليمية  وكــ�ادر 
العام  ــني  الأمـ مبمثل  الــ�فــد  والــتــقــى  املــحــافــظــة، 
األقى  حيث  املحرتم  الفتالوي  علي  ال�سيخ  للعتبِة 
فيها  تناول  قيمة،  ترب�ية  اأخالقية  فيهم حما�سرة 
فيها  وحذر  الطلبة،  اأزاء  الرتب�ية  الأ�سر  واجبات 
من الغزو الثقايف الغربي ذاكرًا له م�ساديق ياأباه 

معًا.  والعرف  ال�سرع 
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مع فقرات اخلطبة: 
اأه���ل  اإىل  التفت���ت  )ث���م      
املجل�س وقالت: اأنتم عباد اهلل 

اأم���ره ونهيه(  ن�سب 
ثم قالـــت منادية هـــذه الأمة على 
وجه الت�جيه والتنبيه باأن الذي تلقيه 
على اأ�ســـماعهم خط عظيم، فعليهم 
اأن ل يغفلـــ�ا عن هـــذا التنبيه ومما 
يـــدل عليـــه يف ل�ســـان الأدب حـــذف 
حـــرف النداء يف هـــذا املقـــام، فلم 
تقـــل لهم)ياعبـــاد اهلل(، بل نادتهم 
بـــدون حـــرف نـــداء كمـــا قـــال اأمري 
ال�ســـالم(:)اأو�سيكم  امل�ؤمنني)عليه 
عبـــاد اهلل بالرف�ـــس لهـــذه الدنيا(، 
م�سرحـــة لهـــم باأنهـــم ن�ســـب اأمـــر 
اهلل تعاىل ونهيـــه اأي اأنتم املن�سب�ن 
لإنزال دينه و�ســـريعته لتحمل اأثقال 
التكليـــف فاأنتـــم امل�كلـــ�ن اأوًل واأنتم 
املبلغ�ن لالأمم واأنتم احلملة لأوامرِه 

ون�اهيـــِه يف الأعقـــاِب والع�س�ِر. 
       )وحمل���ة دين���ه ووحي���ه 

اأنف�س���كم  عل���ى  اهلل  واأمن���اء 
وبلغاوؤه اإىل الأمم، وزعيم حق 

فيك���م وعهد قدم���ه اإليكم( 
وال�حـــي  الديـــن  حملـــة  واأنتـــم 
واأنتم حمط الأمـــر والنهي، فعندكم 
اأمانة اأنف�ســـكم واأمانة لتبليغ الأمم، 
فاأنتـــم حتملـــ�ن ثقلني مـــن التكليف 
ثقـــل حمـــل التكليـــف لأنف�ســـكم من 
اأ�س�لـــه وفروعـــه اإذ اأنتـــم احلامل�ن 
واملتحمل�ن لأعباء ال�سريعة والأثقال 
اأي�ســـًا  بالأوامـــر والن�اهـــي، واأنتـــم 
ال�ا�ســـطة اإىل اأعقابكـــم يف الع�س�ر 
واأي اأمانـــة اأعظم مـــن اأمانة اهلل يف 
تكليفه واأي اأمانة اأ�ســـد نطاقًا واأو�سع 
دائـــرة اإىل الأمم منهـــا، فقـــد حمل 
واملهاجريـــن  الأن�ســـار  تعـــاىل  اهلل 
اأثقالهم لالأجيـــال، فكان  اأثقاًل مـــع 

عندهم.  اأمانـــة  الدين 
    )وبقية ا�س���تخلفها عليكم، 
الناط���ق والق���راآن  كت���اب اهلل 
ال�س���اطع  والن���ور  ال�س���ادق 

وال�سي���اء الالم���ع(
ال�ســـالم(:  قالت)عليهـــا  ثـــم 
وبقية ا�ســـتخلفها عليكم يريد البقية 
التـــي اأبقاها وهي ما قاله)�سلى اهلل 
عليـــه واآله(اإين تارك فيكـــم الثقلني 
كتـــاب اهلل وعرتتـــي اأهـــل بيتـــي مـــا 
اإْن مت�ســـكتم بهمـــا لـــن ت�سلـــ�ا اأبدًا 
اأحدهما اأكـــرب من الأخر، فاإّن كتاب 
اهلل احلبل املمدود من ال�سماء اإليكم 
طرف منه بيـــد اهلل والآخر باأيديكم 
وهمـــا  عليكـــم  خليفتـــني  فجعلهمـــا 
الباقيتان اإىل يـــ�م القيامة فالقراآن 
هـــ� الكتاب الكرمي وهـــ� الن�ر املبني 
والذكـــر احلكيم واإمـــام اله�ى فارق 
بني احلـــق والباطل قد نـــزل يف ليلة 
القـــدر جملـــة ثم نـــزل جن�مـــًا وه� 
ال�ســـاطع وه� الن�ر الالمـــع املرتفع. 
    )بين���ة ب�سائره، منك�س���فة 
ظواه���ره،  متجلي���ة  �س���رائره، 

اأ�س���ياعه(  به  مغتبط 
الب�سائـــر  لأن  ب�سائـــره  بينـــة 

اإ��������������س�������������راق�������������ات ف�����ك�����ري�����ة
من اأنوار خطبة الزهراء)عليها ال�سالم(
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ظاهـــرة وا�سحة للب�سائـــر واحلجة 
�ســـرائره  واأن  لل�سمـــري  القائمـــة 
منك�ســـفة وا�سحـــة وتطلق ال�ســـرائر 
على الأعمال كمـــا تطلق على النيات 
والب�اطن ويراد من �ســـرائر القراآن 
القـــراآن  فـــاإّن  اخلفيـــة،  املقا�ســـد 
وا�سحة منك�ســـفة دلئلـــه وقد جتلت 
باأو�ســـح التجلـــي وانك�ســـفت باأو�سح 
ول  يغبـــط  امل�ؤمـــن  واأن  النك�ســـاف 
يح�ســـد واإحباط احل�ســـنة ه� ث�ابها 
والأ�ســـياع هنا مبعنى الفرق و�سميت 
ال�ســـيعة �ســـيعة ملتابعتها لأهل البيت 
والـــذي تريـــده )عليها ال�ســـالم( اأن 
العمل بالقراآن اتباع اأوامره ون�اهيه 
واأنهـــم مغب�طـــ�ن بـــني النا�ـــس ي�م 
القيامـــة، وبـــني الأمم ال�ســـالفة من 
اأهـــل الأديان والكتب ال�ســـماوية لعل� 
درجاتهـــم ومكانتهم ال�ســـاخمة عند 
اإىل  قائـــد  والقـــراآن  تعـــاىل  اهلل 

تعاىل.  اهلل  ر�ســـ�ان 
الر�س���وان  اإىل  )قائ���د     
النج���اة  اإىل  م���وؤد  اتباع���ه، 

) عه �س���تما اأ
والقـــراآن قائـــد اإىل ر�ســـ�ان اهلل 
اتبعـــه  فمـــن  ر�س�انـــه  ودار  تعـــاىل 
خلـــف  يجعلـــه  ومل  اأمامـــه  وجعلـــه 
ظهره، فتابع القراآن راأيًا وعماًل نال 
الفـــ�ز العظيـــم، ففي احلديـــث تابع 
اللهـــم بيننا وبينهـــم باخلريات، اأي 
مبتابعتهم يف الأعمال ال�ساحلة باأن 
ن�ؤدي الأمانـــة والدين اإىل اهلل تاأدية 
كاملـــة واأداء اإليـــه تعـــاىل باإح�ســـان 
الهلكـــة،  مـــن  خال�ســـني  ناجـــني 
ناجـــني يف جميع الأعمـــال بال�سدق 

والأمانـــة، واملراد من ال�ســـتماع ه� 
الإ�سغـــاء ويراد مـــن ال�ســـتماع هنا 

والطاعة.  النقيـــاد 
باتبـــاع  القـــراآن  اإىل  فالنقيـــاد 
اأحكامـــه وامتثـــال اأوامـــره ون�اهيه، 
فاإّنه ي�ؤدي بالإن�ســـان اإىل النجاة من 
ال�سالل وال��ســـ�ل اإىل دار الكرامة 
وجـــ�ار الأنبياء وال�ساحلـــني، ولعله 
يراد من ال�ســـتماع ه� تالوة القراآن 

اأي�ســـًا وه� جملة مـــن الطاعة. 
اهلل  حج���ج  تن���ال  )ب���ه      

املن���ورة( 
اهلل  حجـــج  تنـــال  بالقـــراآن 
ال�ا�سحـــة مـــن الرباهـــني والدلئل 
اإذ  املخا�سمـــة  عنـــد  حجـــة  ليكـــ�ن 
احلديـــث  ففـــي  باحلجـــة،  الغلبـــة 
دنيـــاي  يف  حجتـــي  ثبـــت  اللهـــم 
ــرَ  تـَ َأَلـــمْ  تعـــاىل:)  وقـــال  واآخرتـــي، 
فِـــي  إِبْرَاهِيـــمَ  حَـــاجَّ  ـــذِي  الَّ إَِلـــى 
فلعـــل  رَبِّهِ....()البقـــرة:258(، 
احلجـــة والدليل اأخذ مبعنى الق�سد 
لكل �ســـيء كق�له ي�م احلج الأكرب: 
ـــهِ عََلـــى النَّـــاِس حِـــجُّ الْبَيْتِ  }وَلِلَّ
سَـــِبيلً{ إَِليْـــهِ  اسْـــَتَطاعَ  مَـــِن 

علـــى  القائمـــة  عمـــران:97(،  )اآل 
املعرفـــة.  اأ�ســـ�ل 

املف�س���رة  )وعزائم���ه    
وبينات���ه  املح���ذرة  وحمارم���ه 
اجلالي���ة وبراهين���ه الكافية( 
مـــن  العزائـــم  تعـــرف  وبـــه 
بهـــا  اهلل  األزمـــك  التـــي  الفرائ�ـــس 
وعزمهـــا اهلل عليك و�ســـميت �ســـ�رة 
ـــرِبْ  َفا�سْ تعـــاىل:)  كق�لـــه  العزميـــة 
�ُســـِل( وُلـــ� اْلَعْزِم ِمَن الرُّ رَبَ اأُ َكَمـــا �سَ

)الأحقـــاف:35(،وكل واجب عزمية 
املبينـــة  للعزائـــم  �سفـــة  واملف�ســـرة 
واملحـــارم حرمات اهلل التـــي قدرها 
القـــراآن التي حذر اهلل النا�ـــس عنها 
ظه�رهـــا،  البينـــة  يف  واجلـــالء 
فبينـــات جليـــة اإىل عزائـــم وبراهني 
كافيـــة اأي املحـــارم والف�سائـــل مـــن 

والف�سيلـــة.  الإح�ســـان 
     )وف�سائله مندوبة( 

وتطلـــق الف�سائـــل علـــى الأو�ساف 
املتعدية كال�ســـخاوة علـــى الأو�ساف 
املـــراد  ولعـــل  كاحل�ســـن  الالزمـــة 
بال�سطالح يف الف�سائل هي ملكات 
الأو�ســـاف والف�سائـــل اآثارها ويراد 
من الف�سائل هي املندوبات كالن�افل 
و�سالة الليل و�ســـائر القربات لكي ل 
يك�ن على النا�ـــس حرج يف اأعمالهم 
وتكـــ�ن لهـــم الت��ســـعة يف تكاليفهم، 
فقـــد اأوهـــب اهلل هـــذه الف�سائل من 
الن�افـــل للعبيد فاألزمهـــم بالبع�س. 
املوهوب���ة  )ورخ�س���ه    

املكتوب���ة(.  و�س���رائعه 
ورخ�سهـــم يف كثـــري مـــن الأم�ر، 
فجـــ�ز لهـــم تـــرك امل�ســـتحبات وقد 
و�ســـع اهلل يف الرخ�س يف املعامالت 
العطـــاء  اأكـــر  فـــاإذا  والإيقاعـــات، 
والهبـــات مـــن اأحد اأطلـــق عليه لفظ 
ال�هـــاب واإطالق ال�هـــاب على اهلل 
ال�هـــاب  لأنـــه  اأحـــد  كل  مـــن  اأوىل 
احلقيقي، ف�سرع اهلل القان�ن وقرره 
علـــى العباد فجعله حمف�ظـــًا عليهم 
مبا فيه من اأحـــكام تكليفية وو�سعية 

واجبـــة وم�ســـتحبة اأو حمرمة.

صفر  ١437  هـ    - ترشين الثاين/كانون االول ٢٠١٥م
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للتحقيق فرعية  عناوين 
* مـــن اأهـــم العقبـــات التـــي تعيق 
ال��ســـع  هـــ�   1325 القـــرار  تنفيـــذ 
الأمني امل�سطرب الذي ي�س�د العراق
تطبيـــق  اإىل  يحتـــاج  العـــراق   *
هـــذا القـــرار ب�سرامة وحكمـــة واأْن 
يكـــ�ن علـــى دراية تامـــة بالأ�ســـباب 
وكيفـــة التعامـــل مع مناطـــق النزاع.
* اإّن تنفيـــذ هـــذا القـــرار يجعـــل 
مـــن املـــراأة م�سنعـــًا لبناء ال�ســـالم 
�ســـيما يف ظل التحديات الأمنية وه� 
بنـــاء  قياديـــًا يف  دورًا  مايعطيهـــا    

عمليـــة ال�ســـالم وحتقيـــق الأمن.
ن�ســـ�ية  لنتفا�ســـة  الدعـــ�ة   *
لإ�ســـالح و�سعهـــا الجتماعي كجزء 
من التغيـــريات احلا�سلـــة يف الدولة 
واأخذ دورها احلقيقي لتك�ن �سريكة 

القرارات. �سنـــع  يف 
* من مع�قـــات تنفيذ هذا القرار 
ه� الطبقة ال�سيا�ســـية العراقية التي 
تعمـــل بازدواجيـــة مع ق�سايـــا املراأة 

فهـــم مـــن ي�ســـع الق�انني وهـــم اأول 
العقبـــات يف طريـــق تنفيذها.

* اخلطـــة ال�طنيـــة ركـــزت علـــى 
و�ســـ�ل املراأة اإىل م�اقع �سنع القرار 
اجلـــذري  التـــ�ازن  مفهـــ�م  وعلـــى 
وو�سعـــت ركائز اأ�سا�ســـية لتنفيذها.

املقدمة 
التـــي ترتتـــب علـــى  النتائـــج  مـــن 
امل�ســـلحة  وال�سراعـــات  النزاعـــات 
التي متـــر بها اأغلب الدول منذ قدمي 
الزمـــان وحتـــى وقتنـــا احلـــايل، اأْن 
يكـــ�ن هنـــاك �سحايـــا مـــن املدنيني 
مـــن  يك�نـــ�ن  مـــا  وغالبـــًا  العـــزل، 
الن�ســـاء والأطفـــال علـــى اعتبارهـــم 
العن�ســـر الأ�سعـــف يف املجتمع، وقد 
اأبـــدت الكثري من احلك�مات �ســـعيها 
احلثيـــث مـــن اأجـــل احلفـــاظ علـــى 
اأمـــن و�ســـالمة عنا�سرهـــا الأ�سعف 
يف جمتمعهـــا وقد اتخـــذت مبادرات 
لهـــذا الغر�س من اأجـــل ال��س�ل اإىل 
درجـــات احـــرتام �ســـعبها وبالأخ�س 

الن�ســـاء .. لذلـــك �ســـعت العديد من 
الهيئات الدولية اإىل ا�ستحداث عدد 
من القـــرارات والق�انـــني التي ت�ؤكد 
على حماية املـــراأة .. ومنها ما �سدر 
عن جمل�س الأمن الدويل وامل��س�م بـ 

.2000 عـــام  يف   )1325(
هـــذا القـــرار ه� عبارة عـــن وثيقة 
مك�نة من 18 نقطة تركز على اأربعة 
م�ا�سيع وت�ؤكد على اأهمية م�ســـاركة 
الن�ســـاء على كافة الأ�سعدة يف �سنع 
القـــرار ويف عمليـــات حفـــظ الأمـــن 
وال�ســـالم وحمايـــة حقـــ�ق الفتيـــات 
والن�ســـاء يف مناطق النزاع، وت�ستمل 
هـــذه الإجـــراءات علـــى �سمان دويل 
وحمايـــة  الإن�ســـان  بحقـــ�ق  يتعلـــق 
الن�ســـاء والأطفـــال مـــن النتهـــاكات 
واجلرائـــم املرتكبـــة �سد الإن�ســـانية 
وجرائـــم العنف، وقد تبنـــت العديد 
من الـــدول هذا القرار ومنها العراق 
الذي و�سع خطـــة وطنية لتنفيذ بن�د 
قرار جمل�ـــس الأمـــن الدويل 1325 .

قرار جمل�س الأمن الدويل 1325 .. روؤى واآراء 
حول مديات تنفيذه .. العراق اأمنوذجًا

�سدر حلماية حقوق الفتيات والن�ساء يف مناطق النزاع
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تحقيق



اإعالميـــني  اآراء  ا�ســـتطلعنا 
ون�ســـطاء  وقان�نيـــني  وترب�يـــني 
جمتمـــع مـــدين للحديث عـــن هذا 
تنفيـــذه  اأهميـــة  ومـــدى  القـــرار  
تنفيـــذه  تعيـــق  التـــي  والعقبـــات 
والتدابـــري التـــي يجـــب اتخاذهـــا 

املـــراأة. حقـــ�ق  ل�سمـــان 
خطة وطنية ولكن حرب 

على ورق

)حيـــدر  ال�ســـيد  اإلينـــا  حتـــدث 
عبـــداهلل الـــزركاين( مدير مركز 
يف  والإعـــالم  للدرا�ســـات  املرايـــا 
اإّن  قائـــاًل:   الأ�ســـرف  النجـــف 
املحاور التي ا�ســـتندت لها اخلطة 
العراق  اعتمدهـــا  التـــي  ال�طنيـــة 
بحاجـــة اإىل اإرادة حقيقية �سادقة 
وقادرة علـــى تنفيذها يف مرحلتي 
الأمن وال�ســـتقرار، اأّما يف مرحلة 
النـــزاع امل�ســـلح فاإّن هكـــذا خطط 
اإمّنـــا هـــي حـــرب علـــى ورق اإذ اإّن 
الن�ســـاء والأطفال �ســـيك�ن�ن اأوىل 
م�ســـددًا  النـــزاع،  هـــذا  �سحايـــا 
بالق�ل: اإّن دليـــل ذلك ه� اأّنه بعد 
اإقـــرار اخلطـــة ال�طنية ب�ســـهرين 
وكان  امل��ســـل  اأحـــداث  ح�سلـــت 

مـــا ح�ســـل للن�ســـاء والأطفال ه� 
مـــن اأ�ســـد النتهـــاكات واأخطرها 
على الإطـــالق ولكن تبقـــى هناك 
ا�ســـتثنائية لن�ســـاء  اأدوار بط�ليـــة 
علـــى حياتهن. منفردات حافظن 

وتابـــع الزركاين: اأّن امل�ؤ�ســـرات 
الكميـــة تتمثـــل يف العـــدد الكبـــري 
من الن�ســـاء الل�اتي اغت�سنب  ومت 
بيعهن والل�اتـــي انتهكت كرامتهن 
وهجـــر وقتالأبناوؤهـــن واأزواجهن، 
واأّن من اهـــم التدابري هي تدابري 
فكرية ثقافية اجتماعية وقان�نية، 
معربـــًا عن قلقـــه بالقـــ�ل: اإّن من 
اأهـــم العقبـــات التـــي تعيـــق تنفيذ 
هـــذ القـــرار هـــ� ال��ســـع الأمنـــي 

امل�سطـــرب الذي ي�ســـ�د العراق.
عـــدة  الـــزركاين  ويقـــرتح 
اآليـــات لتنفيذ هذا القـــرار بق�له: 
الأمنيـــة  الأو�ســـاع  ا�ســـتقرار  اإّن 
القان�ن هي  و�سيادة  والقت�سادية 
التـــي �ســـتتيح اإنتـــاج اآليـــات فاعلة 
حلماية الن�ســـاء اأّمـــا خالف ذلك 
فـــاإّن اأّيـــة فعاليـــات �ســـتك�ن غـــري 

. منتجة
وعـــن روؤيتـــه ملدى اأهميـــة تنفيذ 
هـــذا القـــرار يقـــ�ل مديـــر مركز 
املرايـــا: اإّن اأّيـــة قرارات اإن�ســـانية 
تاأخـــذ اأهميتها من مـــدى اللتزام 
بهـــا واحلر�ـــس علـــى تطبيقها يف 
العراق ويف العديد من الدول التي 
تندلـــع فيهـــا النزاعات مـــا عادت 
القاهـــرة  القـــ�ة  هـــي  احلك�مـــة 
القـــادرة على حتقيـــق اللتزام مع 
تعمل  وتنظيمات  وج�د جمم�عات 

علـــى ارتـــكاب اأب�ســـع النتهاكات، 
لـــذا تفقد هكذا قـــرارات اأهميتها 
وقدرتهـــا علـــى حتقيـــق اأهدافهـــا 

ب�ســـكل عملي. 
تدابري لحرتام حقوق 

املراأة
الإعالميـــة  تقـــ�ل  جهتهـــا  مـــن 
زينـــب البلداوي: اإّن العراق يحتاج 
اإىل تطبيق هـــذا القان�ن ب�سرامة 
وحكمـــة واأْن يك�ن على دراية تامة 
مـــع  التعامـــل  وكيفيـــة  بالأ�ســـباب 
مناطق النزاع وال��س�ل اإىل حل�ل 
تر�ســـي تلـــك املناطـــق، وت�سيـــف 
البلـــداوي: كمـــا هـــ� معـــروف اأّن 
اأكر الأم�ر التـــي تعيق التنفيذ ه� 
ال��ســـع الأمني و�سع�بـــة ال��س�ل 
اإىل مناطـــق النـــزاع ومنهـــا اأي�سًا 
مقارنة  الجتماعي  ال��ســـع  تردي 
ت�اجهـــه  الـــذي  املـــادي  بالعجـــز 
احلك�مـــة، واأّن هنـــاك الكثري من 
ت�ؤخـــذ  اأْن  يجـــب  التـــي  التدابـــري 
لحرتام حق�ق املـــراأة منها اإقرار 
قانـــ�ن مب�ســـاواتها مـــع الرجل يف 
احلقـــ�ق وال�اجبـــات وهذا لي�ـــس 
مبجـــرد عقـــد نـــدوات وم�ؤمترات 
ـــا نحتـــاج اإىل تطبيـــق فعلـــي  واإمنَّ

وجاد.
وتـــرى البلـــداوي اأّنـــه من خالل 
و�ســـع �س�ابـــط و�ســـروط حلماية 
الن�ســـاء املعتدى عليهن يف مناطق 
النـــزاع وت�فري اأماكـــن حلمايتهن 
مـــن العتـــداء اجل�ســـدي وغـــريه 
مـــن اأنـــ�اع النتهـــاكات ومعاقبـــة 
اجلناة ومن يكن م�ســـ�ؤول عن مثل 

صفر  ١437  هـ    - ترشين الثاين/كانون االول ٢٠١٥م
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هذه العتـــداءات يف تلك املناطق 
بالتاأكيد �سنقلل مثل هكذا حالت.
اأهميـــة  مـــدى  يف  راأيهـــا  وعـــن 
تنفيـــذ هـــذا القـــرار يف العـــراق، 
ال�ســـري  يجـــب  البلـــداوي:  تقـــ�ل 
باخلطة ال�طنية وتنفيذها ب�ســـكل 
جـــدي من قبل اجلهـــات املخت�سة 
م�ســـتفي�سة  درا�ســـة  ودرا�ســـتها 
ال�ســـارع  ا�ســـتجابة  مـــدى  ملعرفـــة 

لها.  العراقـــي 
اإعالمية �سعيفة  تغطية 

لدعم اخلطة الوطنية

اأ.  التدري�ســـي يف جامعـــة بابـــل 
م قا�سم ح�ســـني ال�سعدي يرى باأن 
العـــراق يف مقدمـــة دول املنطقـــة 
الذي ي�ســـعى لتعزيـــز حق�ق املراأة 
والطفل �ســـيما ت�فري احلماية لهم 
يف مناطـــق النزاع وه� مـــا يعطيه 
الريـــادة يف هـــذا اجلانـــب، علـــى 
اعتبـــار اأّن املراأة ن�ســـف املجتمع، 
لذلك فـــاإّن امل�ســـي يف تنفيذ هذه 
اخلطة يجعـــل من املـــراأة م�سنعًا 
ظـــل  يف  �ســـيما  ال�ســـالم  لبنـــاء 
التحديـــات الأمنية وه� ما يعطيها 
دورًا قياديًا يف بناء عملية ال�سالم 
وحتقيـــق الأمـــن، ويتابـــع: اأّن من 
�سمـــن �ســـلبيات اخلطـــة ال�طنية 
و�ســـ�ح  عـــدم  هـــ�  العـــراق  يف 

الآليـــات املطل�بـــة وهنـــاك تباط�ؤ 
يف تنفيذ خطـــ�ات القرار، اإ�سافة 
الإعالميـــة  التغطيـــة  �سعـــف  اإىل 
امل�ساحبة لعمليـــة التنفيذ وكذلك 
هناك �سعـــف الهتمام الر�ســـمي 

بهـــذا القرار.
مـــن  اأّن  ال�ســـعدي:  وي�سيـــف 
اأهـــم التدابـــري ال�اجـــب اتخاذها 
املـــراأة  حقـــ�ق  احـــرتام  ل�سمـــان 
لت�عيـــة  حمـــالت  اإعـــداد  هـــ� 
الطائفيـــة  املمار�ســـات  وحماربـــة 
التـــي ت�ســـتهدف املـــراأة، وتنظيـــم 
حمالت مدافعة من قبل منظمات 
وامل�ؤ�س�ســـات  املـــدين  املجتمـــع 
الر�ســـمية، وتفعيل الـــدور الرقابي 
ومنظمـــات  النـــ�اب  ملجل�ـــس 
املجتمـــع املـــدين ب�ســـاأن القرارات 
احلك�ميـــة التـــي تعزز مـــن مكانة 
املراأة وحفظ كرامتها، والإ�ســـراع 
يف ت�فـــري الق�ساء العـــادل وتاأهيل 
الأجهـــزة الأمنية لكيفيـــة التعامل 
متكـــني  اإىل  اإ�سافـــة  املـــراأة،  مـــع 
حـــل  يف  امل�ســـاركة  مـــن  الن�ســـاء 
وبناء  ال�ســـالم  النزاعـــات وحفظ 

لدولة. ا
املقرتحـــة  الآليـــات  وحـــ�ل 
لتنفيـــذ بنـــ�د القرار يرى اأ�ســـتاذ 
اتخـــاذ  يجـــب  الإن�ســـان:  حقـــ�ق 
خطـــ�ات جديـــة ب�ســـاأن الإ�ســـراع 
يف ت�ســـكيل فريـــق وطنـــي لتنفيـــذ 
املـــ�ارد  وتخ�سي�ـــس  القـــرار 
اإىل  اإ�سافـــة  الكافيـــة،  املاليـــة 
الفاعلـــة  اجلهـــات  جميـــع  دعـــم 
ل��سع �ســـرتاتيجية وا�سحة املعامل 

ب�ســـاأن حمايـــة املـــراأة  والطفل يف 
مناطق النزاع، م�ؤكدًا على وج�ب 
اإعطـــاء املـــراأة دورًا فاعـــاًل يف اأن 
تك�ن �سانعة قرار �ســـيما يف جمال 

الأمـــن وال�ســـالم.
قرار تنبع اأهميته من 
احلالة الإن�سانية التي 

يعاجلها

هـــذا  عـــن  احلديـــث  ي�ســـاركنا 
امل��س�ع القان�ين قا�سم الفتالوي 
بالقـــ�ل: اإّن قـــرار جمل�ـــس الأمن 
الـــدويل رقم 1325 جاء ليحمل يف 
طياتـــه منهجيـــة وا�سحـــة حلماية 
الن�ساء والأطفال يف النزاع امل�سلح 
والت�ازن الن�عي واإعطاء الف�سحة 
اإىل  لل��ســـ�ل  للن�ســـاء  الكافيـــة 
مراكـــز �سنع القرار، م�ســـريًا اإىل 
اأّن اخلطـــة ال�طنية التـــي و�سعها 
العراق لتنفيذ القرار اأعاله والتي 
و�سادق عليها جمل�ـــس ال�زراء يف 
تعترب  والع�سرين  جل�ســـته احلادية 
والأوىل  الر�سينـــة  اخلطـــط  مـــن 
مـــن ن�عهـــا يف ال�ســـرق الأو�ســـط 
و�ســـمال اأفريقيـــا  واأّن العـــراق ه� 
البلـــد الأول من بني هـــذه البلدان 
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قـــد و�سع هذه اخلطـــة واأوكل مهام 
و�سعهـــا اإىل وزارة املـــراأة .

وحـــ�ل اأهمية تنفيذ هـــذا القرار 
ي�ســـري الفتـــالوي: اإّن اأهمية تنفيذه 
نابعة مـــن احلالـــة الإن�ســـانية التي 
يعاجلهـــا هـــذا القـــرار مـــن خالل 
التعامل مع اإن�سانية املراأة والأطفال 
اأكـــر  واأّنهمـــا  ال�ســـراع  زمـــن  يف 
الفئـــات عر�ســـة للعنـــف يف مناطق 
امل�ســـلح وت�ســـتخدم ك��سائل  النزاع 
فـــاإّن  لذلـــك  وال�سغـــط،  للتهديـــد 
املجتمـــع الدويل حر�ـــس على ت�فري 
احلماية والتاأهيل ملثل هذه احلالت 
يف  املـــراأة  حقـــ�ق  �سمـــن  وكذلـــك 
ال��س�ل اإىل مراكز القرار، ويعتقد 
الفتالوي: باأّن الأمر مره�ن باملراأة 
نف�سها من خالل اإميانها بق�سيتها، 
فكم من قرار واتفاق وت�ســـريع بات 
حربًا على ورق ومل يَر الن�ر ب�ســـبب 
ال�سيا�ســـة اخلاطئـــة للدولة وغياب 

املُطالـــب باحلق.
باجل�انـــب  يتعلـــق  وفيمـــا 
ال�طنية  للخطة  وال�سلبية  الإيجابية 
لهذا القـــرار يرى الفتالوي: اأّن من 
اأهم اجل�انب الإيجابيه للخطة هي 
تفـــرد العـــراق بك�نه البلـــد ال�حيد 
الأو�ســـط  ال�ســـرق  بلـــدان  �سمـــن 
هـــذه  و�ســـع  يف  اأفريقيـــا  و�ســـمال 
اخلطة، وكذلك فاإّن هذه اخلطة قد 
و�سعت مـــن قبل العن�سر الن�ســـ�ي 
وهذه بالتاأكيد ميزة مهمة، وح�سب 
مـــا يقال يف املثل العـــام ) اأهل مكة 
اأدرى ب�ســـعابها(، مـــن جهـــة اأخرى  
علـــى  ا�ســـتندت  قـــد  فـــاإّن اخلطـــة 

معايـــري دولية واأُمميـــة  مت�افقة مع  
التفاقـــات الدولية يف جمال حماية 
حق�ق املـــراأة، اإ�سافـــة اإىل انها قد 
ركـــزت علـــى الأ�ســـباب واملعاجلات 
املـــدى والبعيـــدة منهـــا  الق�ســـرية 
املجتمع املدين  واأ�ســـركت منظمات 
مـــن  اخلطـــة  �سيا�ســـة  نتفيـــذ  يف 
خالل ال�ســـراكة يف العمل، وي�سيف 
اأّن هـــذه اخلطة ركزت  الفتـــالوي: 
م�اقـــع  اإىل  املـــراأة  و�ســـ�ل  علـــى 
�سنـــع القرار وعلـــى مفه�م الت�ازن 
اأ�سا�ســـية  ركائز  وو�سعت  اجلندري 

لتنفيذهـــا.
�ســـلبيات  يخ�ـــس  فيمـــا  اأمـــا 
القانـــ�ين  في�ســـري  اخلطـــة  هـــذه 
هـــذه  اأّن  اإىل  الفتـــالوي:  قا�ســـم 
اخلطـــة افتقـــرت اإىل عـــدم وجـــ�د 
اآليـــات الرقابة ال�ســـابقة والالحقة 
اأنهـــا  اإىل  اإ�سافـــة  لتنفيذهـــا 
تبقى خطـــة تتحكم بهـــا الت�جهات 
دور  �سعـــف  ولنن�ســـى  ال�سيا�ســـية، 
بـــدون  وزارة  ك�نهـــا  املـــراأة  وزارة 
حقيبـــة وزاريـــة، وهـــي ب�ســـكل عام 
تلبـــي الطمـــ�ح ولكنهـــا حتتـــاج اإىل 
متابعـــة جدية من منظمات املجتمع 
املـــدين العاملـــة يف جمـــال حقـــ�ق 
الإن�ســـان وحقـــ�ق املـــراأة والرتكيز 
لتحقيـــق  املدافعـــة  حمـــالت  علـــى 

الأهـــداف املر�ســـ�مة لهـــا.
العقبـــات  يخ�ـــس  فيمـــا  اأمـــا 
التـــي ت�اجـــه تنفيذ اخلطـــة فيمكن 
املجتمعيـــة  بالثقافـــة  حتديدهـــا 
املجتمع  ال�ســـائدة يف  )الذك�ريـــة( 
العراقـــي ب�ســـكل عـــام اإ�سافـــة اإىل 

يف  القائـــم  ال�سيا�ســـي  ال�ســـراع 
البـــالد وكذلك الق�ميـــة والطائفية 
مع بقاء بع�س الق�انني بدون تعديل 
والتـــي تتعار�ـــس مـــع حقـــ�ق املراأة 
هذا من جهة، اأمـــا من جهة اأخرى 
عـــدم اإميـــان اأغلب الن�ســـاء بق�سية 
املراأة العراقية وعدم و�س�ل ن�ســـاء 
م�ؤهالت ملراكز �سنع القرار ب�ســـكل 

ي�ســـاهم يف تعزيـــز حقـــ�ق املراأة.
تدابري واجبة التطبيق

ح�ســـن  التفـــات  الإعالميـــة 
اإن  بق�لهـــا:   1325 القـــرار  تدعـــم 
هـــذا القـــرار مهـــم ويحمـــل الكثري 
مـــن الإيجابيـــات لأن العـــراق ميـــر 
مبرحلـــة �سعبـــة واملـــراأة العراقيـــة 
والأطفـــال هـــم اأكـــر ال�ســـرائح يف 
املجتمـــع يعانـــ�ن مـــن ال�سراعـــات 
التي ت�ســـبب التهجـــري والغت�ساب 
وال�ســـبي والعنف اجلن�ســـي والإبادة 
اجلماعيـــة لـــذا فـــاإّن القـــرار ي�ؤكد 
على ت�عيـــة القـــ�ات الأمنية ودعم 
احل�سا�ســـة  املجـــالت  يف  املـــراأة 
)كال�ســـرطة والأمن(، واأن تطبيقه 
�سيحمل اإيجابيات كثرية، وت�سيف: 
اأعتقد اأّنه اإذا وجدت �ســـلبيات فاإّن 
منظمـــات املجتمع املدين ت�ســـتطيع 
اإ�ســـالح هذه ال�ســـلبيات لأنها الي�م 
اأقـــرب اإىل امل�اطـــن مـــن كثري من 

احلك�ميـــة. امل�ؤ�س�ســـات 
بالقـــرار  التم�ســـك  اإّن  وتتابـــع: 
يحتاج اإىل تظافر جميع اجله�د من 
قبل امل�ؤ�س�سات املدنية ووزارة املراأة 
الجتماعية  وال�س�ؤون  العمل  ووزارة 
التثقيفية  النـــدوات  وعليهـــا تكثيف 
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واإدخـــال  القـــرار  هـــذا  بخ�س��ـــس 
والجتمـــاع  القانـــ�ن  يف  خمت�ســـني 
لأن  النـــدوات  لهـــذه  النف�ـــس  وعلـــم 
تطبيق هـــذا القرار مهـــم ك�نه يتعلق 
بحماية املـــراأة والطفل وخ�س��سًا يف 
املدن التي ت�ســـهد نزاعـــات طائفية.

اإىل  اأدعـــ�  اأنـــا  بالقـــ�ل:  وت�ســـدد 
انتفا�سة ن�ســـ�ية لإ�سالح و�سع املراأة 
الجتماعـــي كجـــزء مـــن التغيـــريات 
احلا�سلـــة يف الدولـــة واأخـــذ دورهـــا 
�ســـريكة يف �سنـــع  لتكـــ�ن  احلقيقـــي 
القـــرارات وحتقيـــق م�ســـاواة وعدالة 
جمتمعيـــة، ولذلـــك فاإّننـــا نحتاج اإىل 
تدابـــري واجبـــة التطبيـــق مـــن اأجـــل 
وال�ر�ـــس  النـــدوات  م�ســـت�ى  ت��ســـيع 
املحافظـــات  جميـــع  يف  التثقيفيـــة 
وعلـــى وزارة املـــراأة اأن تتبناها ك�نها 
امل�ؤ�س�ســـات احلك�مية  بكافـــة  ترتبط 
وزارة  اإلـــزام  وكذلـــك  والـــ�زارات 
الداخليـــة والدفـــاع باحل�س�ر وت�عية 
املـــراأة  احـــرتام  باأهميـــة  منت�ســـبيها 

. لطفل ا و
قرار تنبع اأهميته بتعلقه 

املجتمع بن�سف 
عبد الأمـــري رباط م�ســـرف ترب�ي 
للتنميـــة  ال�طنيـــة  امل�ؤ�س�ســـة  وع�ســـ� 
والتط�يـــر،  حتـــدث لنـــا قائـــاًل: لـــ� 
تاأملنـــا وتابعنا وقراأنا اخلط�ات التي 
تبنتها اخلطـــة العراقية لتطبيق قرار 
جمل�ـــس الأمن املرقـــم 1325 ل�جدنا 
اأنهـــا خطة جيـــدة قيا�ســـًا باخلط�ات 
التي اتبعتها بع�س الدول التي قدمت 
خطـــ�ات مماثلـــة، ولكـــن تبقـــى هذه 
اخلط�ات نظريـــة مكت�بة على ال�رق 

وت�اجـــه عقبـــات مـــن اأهمهـــا ثقافـــة 
املجتمـــع التـــي ل زالت تنظـــر للمراأة 
مبنظـــار قبلي وع�ســـائري بـــل وهناك 
مـــن يف�ســـر الن�س��ـــس الدينيـــة وفق 
اأه�ائـــه ورغباتـــه واأفـــكاره هـــ�، من 
ذلـــك مـــا ن�ســـاهده اليـــ�م يف العراق 
من تعامل يجعـــل املراأة وكاأنها ُخلقت 
لتخدم الرجل وتربي له الأولد وهذا 
يتطلـــب القيـــام  بخطـــ�ات تبـــداأ من 
ريا�س الأطفال واملدار�ـــس البتدائية 
ويتم تغيري املناهج الدرا�ســـية بحيث 
التـــي  ال�سحيحـــة  املفاهيـــم  تتبنـــى 
نظـــام  النا�ســـئة  نف��ـــس  يف  تغر�ـــس 

وامل�ساركة. ال�ســـراكة 
وي�سيـــف: اأّن مـــن امل�ؤ�ســـرات التي 
ت�ؤكـــد التم�ســـك بالقرار هـــ� النظام 
يف  الآن  ٌيتبـــع  الـــذي  الدميقراطـــي 
العراق، وكذلـــك النفتاح على العامل 
وعمـــل منظمـــات املجتمـــع املدين يف 
اأن  اإىل  ذلـــك  ي�ؤ�ســـر  ممـــا  العـــراق 
العراق �سيم�سي بهذا الجتاه، لذلك 
يجـــب اتخاذ تدابـــري مهمة ح�ل هذا 
الأمـــر وهـــ� ت�ســـريع الق�انـــني التـــي 

ت�سمـــن حق�ق املراأة، واإ�ســـاعة ثقافة 
ال�ســـراكة وامل�ساركة للرجل واملراأة يف 

بناء املجتمع، وتثقيف املراأة نف�ســـها. 
مع�قـــات  مـــن  اأّن  ربـــاط:  ويـــرى 
تنفيـــذ هذا القرار ه� ثقافة املجتمع، 
والطبقـــة ال�سيا�ســـية العراقيـــة التـــي 
تعمـــل بازدواجيـــة مـــع ق�سايـــا املراأة 
فهـــم مـــن ي�ســـع الق�انـــني وهـــم اأول 

العقبـــات يف طريـــق تنفيذهـــا. 
ويختـــم الفتـــالوي حديثـــه بالقـــ�ل 
اإّن اأهميـــة تنفيـــذ هـــذا القـــرار تنبع 
مـــن اأهميـــة امل��س�ع نف�ســـه ل �ســـيما 
ونحـــن نتكلـــم عـــن ن�ســـف املجتمـــع 
ب�ســـ�رة  معـــه  تعاملنـــا  لـــ�  الـــذي 
الطاقـــات  وا�ســـتثمرنا  �سحيحـــة 
الكامنـــة واملعطلة عند هـــذا الن�سف 
واأق�ســـد املـــراأة ل�ســـتطعنا اأن نبنـــي 
جمتمعنـــا وبلدنـــا بل وحمينا اأنف�ســـنا 
مما نتعر�ـــس له الآن ب�ســـبب الأفكار 

واملتطرفـــة.  املنحرفـــة 
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ُتعـــد املدار�ـــس الدينيـــة واحل�زوية 
معينـــًا ل ين�ســـب يف تخريـــج الأجيال 
تل� الأجيال، والتي اأخذت على عاتقها 
فكر وثقافة اآل البيت)عليهم ال�سالم(
باحلكمـــِة  تعـــاىل  اهلل  اإىل  ودعـــت 

وامل�عظِة احل�ســـنِة. 
ومتيـــزت هـــذه املدار�ـــس بارتباطها 
بالقيـــِم الروحيـــة والأخالقيـــة وعدم 
ا�ســـرتاطها عمـــرًا معينـــًا للطالـــِب يف 

اللتحـــاِق بها. 
وقد اأخذت بالنتعا�ـــسِ بعد �ســـق�ِط 
النظام ال�ســـابق، فقد ن�ســـاأت مدر�سة 
ال�ســـالم(يف  احل�ســـني)عليه  الإمـــام 
بابـــِل، وهـــي خا�ســـة بالعلـــ�ِم الدينية 
الإمـــاِم  ملدر�ســـِة  والتابعـــِة  للن�ســـاِء 
العتبـــِة  ال�ســـالم( يف  احل�ســـني)عليه 
احل�ســـينيِة املقد�سِة وملعرفِة التفا�سيل 
اأُ�ســـرة  ذهبـــت  املدر�ســـِة  هـــذه  عـــن 

الق�اريـــر لتجري لقاءها هذه املّرة مع 
مديـــرِة املدر�ســـة الدكت�رة)بتـــ�ل(. 

التعرف على  نـــ�د  القوارير: بدايًة 

الكرمي؟  كم  �سخ�سِ
اأمـــني  )بتـــ�ل  الدكتـــ�رة  اأنـــا  ج/ 
ح�سني اخلفاجي( حا�سلة على �سهادِة 
الدكتـــ�راه يف الأدويـــِة، و�ســـابقًا كنت 
اأ�ســـتاذة يف كليـــِة الطب جامعـــة بابل 
درجة اأ�ستاذ م�ســـاعد، وبعدها َذهبُت 
و�ســـاركُت  ال�طنيـــِة،  اجلمعيـــِة  اإىل 
يف الربملـــاِن، ومـــن ثـــم تقاعـــدت من 
اجلمعيـــِة ال�طنيـــة ولكنـــي مل اأتـــُرك 
العمل يف الكليِة فعملُت فيها جمانًا من 
اأجِل خدمِة املجتمـــع وعلى الرغِم من 
تقاعدي، وبعد ا�ســـتحداث الدرا�سات 
العليا يف جامعِة بابل ُعدُت اأدّر�س فيها 
كمتقاعدٍة واأ�سرفُت على بع�س ر�سائل 

املاج�ســـتري يف الدرا�ســـاِت العليا. 

القواريـــر: متى تاأ�س�ســـت مدر�ســـة 

الإمـــام احل�ســـني )عليه ال�ســـالم( يف 
بابـــِل؟ ومـــا الغاية من تاأ�سي�ِســـها؟ 

ج/ تاأ�س�ســـت املدر�ســـة بعد �ســـق�ط 
النظام ال�ســـابق بخم�ِس �سن�اٍت اأي يف 

عام)1429هـ-2008م(. 
والغايـــة مـــن تاأ�سي�ســـها هـــ� ن�ســـِر 
ثقافِة اأهـــل البيت )عليهم ال�ســـالم(
يف  والف�ســـل  احللـــي،  املجتمـــع  يف 
اإىل  عائـــٌد  املدر�ســـِة  هـــذه  تاأ�سي�ـــسِ 
الدكت�رِة)حليمة( فقد كانت تاأتي من 
كربالِء اأ�سب�عيًا لتعطينا املحا�سرات 
الدينية، فقد َر�َســـخت هـــذه الدكت�رة 
فينا كل املعـــاين الأخالقية والرتب�ية، 
وكانـــت هـــذه املحا�ســـرات مقت�سرة 
فقـــط علـــى الطبيبـــاِت والأ�ســـتاذات 
والطبقـــة املثقفة مـــن املجتمِع احللي، 
وبعـــد مـــرور الأيـــام فكرنـــا بافتتـــاح 

مدر�سة المام احل�سني )عليه ال�سالم(
يف بابل
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مدر�سة دينية ح�زوية ُتَدّر�س فيها عل�م 
اأهـــل البيت )عليهم ال�ســـالم(من فقٍه 
وعقائد واأخالق وغريها لتك�ن �ســـاملة 
وتدر�س فيها كل الطبقات من املجتمع، 
فعر�سنـــا هـــذا امل��س�ع على �ســـماحة 
ال�ســـيخ عبد املهـــدي الكربالئي ف�افق 
�ســـماحته بذلـــك، وان�سمت مدر�ســـتنا 
احل�ســـنِي)عليه  الإمـــاِم  مدر�ســـِة  اإىل 
ال�ســـالم( يف العتبِة احل�سينيِة املقد�سِة 
وكان ذلك يف عاِم)1429هـ( باإ�سراف 

ال�سايف(.  ال�ســـيخ)اأحمد 
بتدري�ـــسِ  يق�م  الذي  القوارير: من 

الـــكادر التدري�ســـي  الطالبـــات؟ وهـــل 
ي�ســـمل الن�ســـاء والرجال؟ 

ج/ املُدّر�ســـات من الطالباِت الأوائِل 
واحلا�سالِت على درجـــِة)100%( كاًل 
من ال�ســـت )ب�سرى( وال�ســـت )�سيماء 
حمـــ�د( وال�ســـت)هند( وغريهـــن من 
الل�اتـــي تتلمـــذّن على يِد ال�ســـيخ اأحمد 

ال�سايف. 
والكادر التدري�ســـي يخت�س بالن�ســـاِء 

ح�سرًا. 
يديـــر  الـــذي  مـــن  القواريـــر: 

لديكـــم  ي�جـــد  وهـــل  مدر�ســـتكم؟ 
املُدّر�ســـات؟  مـــن  ُمتّط�عـــات 

اأمـــ�ر  اأديـــر  التـــي  اأنـــا  حاليـــًا  ج/ 
املدر�سة ومعي املعاونة الإدارية احلاّجة 
مـــن  ُكُلهـــّن  واملُدّر�ســـات  )ع�اطـــف( 
املُتطّ�عـــات بالإ�سافـــِة اإىل امل�ظفـــاِت 
الل�اتـــي يقمـــن بالأمـــ�ر الإداريـــة من 

وغريها.  وتدقيـــٍق  طباعـــٍة 
القوارير: من الـــذي يزودكم بامل�اد 

التدري�سية؟  والكتب  الالزمة 

املقد�ســـة  احل�ســـينية  العتبـــة  ج/ 
هي التـــي تزودنـــا بالكتِب التدري�ســـية، 
وبالرواتِب اأي�سًا للُمدّر�ساِت والطالبات. 
القواريـــر: هـــل لديكـــم �ســـروط يف 

قبـــ�ل الطالبـــات يف هـــذه املدر�ســـة؟ 
ج/ كال، لي�ـــس لدينا �ســـروط يف قب�ِل 
الطالبات يف مدر�ستنا ولكن لدينا اختبار 
ب�ســـيط لهّن لكي نتعرف من خالله على 
م�ســـت�اهّن الثقـــايف ويختلـــف اختبارنا 
بح�ســـب حت�سيلهـــّن الدرا�ســـي في�جد 
لدينا من الطالبات من هي حا�سلة على 
�سهادِة الدكت�راه، واأي�سًا لدينا اأ�ستاذات 

وغريهّن.  ومدر�سات  جامعيات 
الـــطالبـــــــات احلا�ســـــالت  وامــــــــا 
علـــى ال�ســـهادِة البتدائيـــة فجعلناهّن 
م�ســـتمعات لتـــزداد ثقافتهـــّن ويرتفـــع 

الفكري.  م�ســـت�اهّن 
القواريـــر: هـــل ي�جـــد اإقبـــال مـــن 

الطالبـــاِت على مدر�ســـِتكم؟ وكم عدد 
الطالبـــات؟ 

ج/ نعـــم، ي�جـــد اإقبـــال كبـــري مـــن 
الطالبـــاِت فاإنـــا يف كّل �ســـنٍة جديـــدة 
اأفتـــح حلقة جديـــدة، واأكـــر الطالبات 
يف�سلـــّن املجيء اإىل املدر�ســـِة يف ي�مي 
اخلمي�س واجلمعة، واأنا اأق�ّسم الدرو�س 
على هذين الي�مني، ولكن يك�ن تق�سيم 
الدرو�ـــس بح�ســـِب امل��ســـم، ففي ف�سِل 
ال�سيـــف تك�ن عـــدد الدرو�ـــس وامل�اد 
اأكـــر لأّن النهـــار فيه ط�يـــل ويف ف�سِل 
ال�ستاء تقل عدد الدرو�س لق�سِر نهاره، 
اأمـــا عـــدد الطالبـــات حـــ�ايل )مائتني 

طالبة. وع�ســـرين(  وخم�س 
القواريـــر: ما هـــي اأبرز ن�ســـاطات 

مدر�ســـتكم؟ 
ُقمنـــا  املهمـــة  ن�ســـاطاتنا  ج/مـــن 
بافتتـــاِح م�ؤ�س�ســـة للفقـــراِء واملع�زيـــن 
يف داخـــِل املدر�ســـة ولأيـــام معينة عدا 
الأيام الدرا�ســـية، وجعلنا فيها م�ظفة 
خا�سة للنظـــِر يف اأم�رهـــم واإعطائهم 
عملنـــا  وكذلـــك  املاليـــة،  امل�ســـاعدات 
مب�ســـروِع كفالة الأيتـــام، في�جد لدينا 
الأمـــ�اِل  جلمـــِع  خم�س�ـــس  �سنـــدوق 
واإعطاِئهـــا لالأيتـــام، ومـــن ن�ســـاطاتنا 
الأخـــرى ُقمنـــا بالتعاوِن والتن�ســـيق مع 
للح�ســـ�ِل  الأُ�ســـري  الإر�ســـاد  مركـــِز 
على كتـــاٍب مـــن مديريـــِة الرتبية ومن 
ال�قِف ال�ســـيعي للخروِج اإىل املدار�ـــسِ 
اإعطـــاِء  لأجـــل  الثان�يـــة  الأكادمييـــة 
والرتب�يـــة  الدينيـــة  املحا�ســـرات 
والأخالقية لتح�ســـنِي اأفكار فتياتنا يف 
وقٍت تهيمن على العـــامِل ع�ملة طاغية، 
واإعالٍم متمكـــن، راجني من اهلل تعاىل 
اأْن تك�ن هـــذه املحا�سرات الرتب�ية يف 

طريـــق اخلـــري والإ�سالح.
ن�ســـاطات  لديكـــم  هـــل  القواريـــر: 

اأُخـــرى؟ 
بعمـــِل  نقـــ�م  فنحـــُن  نعـــم،  ج/ 
م�سابقاٍت تثقيفية وت�سجيعية للمدار�ِس 
عن طريِق الأ�ســـئلة الدينيـــة والرتب�ية 
واأج�بتهـــا واإعطاء اجل�ائـــز للفائزاِت 
بامل�ســـابقِة، واأي�ســـًا يف زيـــارِة اأربعينيِة 
الإمام احل�ســـني )عليه ال�ســـالم( نق�م 
ب��ســـِع دوراٍت تثقيفية ودينيـــة للزواِر، 
وتقـــ�م بع�ـــس الطالبـــات النا�ســـطات 
بالتمثيـــِل  الطـــف  واقعـــة  بتج�ســـيِد 
امل�ســـرحي، وبعدها نقيم تعزية لالأمام 
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ومـــن  ال�ســـالم(،  )عليـــه  احل�ســـني 
م�ســـروع  اأي�ســـًا  الأخـــرى  م�ســـاريعنا 
حمـــ� الأميـــة، فقد ا�ســـتطاعت اإحدى 
املُدّر�ســـات يف خـــالِل )6-8( اأ�ســـهر 
وبدرا�ســـٍة مكثفـــة اأن ُتعّلـــم الطالبات 
القراءة والكتابة، اإّل اأّن هذا امل�ســـروع 
ت�قـــف عندمـــا اأخـــذت احلك�مة على 

عاتقهـــا م�ســـروع حمـــ� الأمية. 
على  اأيـــن حت�سل�ن  من  القوارير: 

الدعِم املادي ملدر�ســـتكم؟ 
منـــي  ماديـــًا  املدر�ســـة  دعـــم  ج/ 
اأنـــا �ســـخ�سيًا والآن منذ فـــرتة قريبة 
بداأت العتبة احل�سينية املقد�سة تعطي 
رواتـــب للطالبـــاِت واملُدّر�ســـات، واأما 
نفقـــات املدر�ســـة الأخـــرى وامل�ظفات 
والعامـــالت واأجـــ�ر النقـــل وكّل هـــذه 
الأمـــ�ر تك�ن عل عاتقـــي واأنا متربعة 

بذلك لأجـــل الأجـــِر والث�اب. 
القواريـــر: هل لديكـــم مع�قات يف 

العمل؟ 
غيـــاب  كـــرة  فعنـــد  نعـــم،  ج/ 
علـــى  �ســـلبًا  ذلـــك  ي�ؤثـــر  الطالبـــات 
الدرا�ســـِة ونحـــُن وجدنـــا حـــاًل لهـــذِه 
امل�ســـكلِة لأننـــا لحظنـــا اأّن الغياب ه� 
ب�ســـبب المتحانـــات، وب�ســـبِب وجـــ�د 
اأطفالهـــّن يف املنـــزِل، فقررنا منحهّن 

اإجـــازة يف اأيـــاِم الإمتحانـــاِت واأي�ســـًا 
املدر�ســـِة  يف  خا�ســـًا  �سفـــًا  فتحنـــا 
لأطفـــال الطالباِت وقمنا ب��سع معلمة 
لتعليِمهم وجهزنا هـــذا ال�سف بكافِة 
اللعـــب وامل�ســـتلزمات والتلفزي�ن وكل 
ما يحتاج�نه وبهـــذِه الطريقة ق�سينا 
على م�ســـكلِة الغيابـــاِت، ولدينا بع�س 
املع�قات الأخـــرى لكن بف�سٍل من اهلِل 

تعـــاىل تخطيناهـــا وهلِل احلمـــد. 
القوارير: هـــل لديكم كلمة تريدون 

لإي�سالها اإىل النا�س؟ 
ج/ نعـــم، فنحـــُن نريـــد الت�ا�ســـل 
طلـــِب  يف  واحـــدة  ا�ســـرة  نكـــ�ن  واأْن 
العلِم وبذلـــِه، ورفعة مقام امل�ســـتغلني 
واملُجّديـــن فيه، وامللتزمـــني باآدابه، ملا 
يف ذلك مـــن حفِظ كلمة اهلل تعاىل يف 
الأر�ـــس، وتركيـــز دع�ته، ون�ســـر راية 
الهـــدى ورفع اأعالمـــه، واإقامة للحجِة 
مَـــنْ  {لِيَهْلِـــكَ  للمعاذيـــر  وقطعـــًا 
هََلـــكَ عَـــنْ بَيِّنَـــةٍ وَيَحْيَـــا مَـــنْ حَـــيَّ 

)الأنفـــال:42(.  بَيِّنَـــةٍ{  عَـــنْ 
القوارير: نحـــن ن�ســـكرِك على كّل 

مـــا قدمتيـــه من خدمـــٍة للعلـــِم ونحُن 
ن�ســـدُّ على اأيديكـــم يف ا�ســـتمراِر هذه 
احلركـــة العلمية على نهـــِج عل�م اأهل 

البيت)عليهـــم ال�ســـالم(. 

وبعـــد اأْن انتهينـــا مـــن هـــذا اللقاء 
املمتـــع واملفيـــد مـــع مديـــرِة مدر�ســـة 
المـــام احل�ســـني)عليه ال�ســـالم( يف 
مدينِة احللة الفيحاء لبد يل اأْن اأق�ل 
اإّن الآيات والن�س��س قد ا�ســـتفا�ست 
يف تبجيـــِل اأهـــل العلم، ورفع �ســـاأنهم 
وبيان مالهم من املقـــاِم الكرمي وكفى 
هَ مِنْ  بق�لـــِه تعاىل:) إِنَّمَـــا يَْخشَـــى اللَّ
�ســـرفًا  الْعَُلمَاءُ()فاطـــر:28(،  عِبَـــادِهِ 

وف�ســـاًل وفخرًا للعلـــِم والعلماء.
اهلل  )�سلـــى  اهلل  ر�ســـ�ل  وقـــال 
يـــ�م  واآلـــه و�ســـلم(: )اإذا كان  عليـــه 
القيامـــة جمـــع اهلل النا�ـــس يف �سعيٍد 
واحـــد وو�سعت امل�ازين فيـــ�زن دماء 
ال�ســـهداء مع مـــداد العلمـــاء، فريجح 
مـــداد العلماء علـــى دماِء ال�ســـهداء(

)الفقيـــه:ج4(. 
كما نرجـــ� اأْن تخط� هذه املدار�ـــس 
الدينيـــة بخطـــى ثابتـــة نحـــ� الرقـــي 
العلمي والثبات الفكري يف ن�ســـِر عل�م 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم( وفكرهم 
العقائدي حتى يت�ســـنى لنـــا جميعًا اأْن 
نك�ن من املنتظرين امل�ســـبعني بثقافِة 
النتظار، انتظار ظه�ر م�لنا �ساحب 

الزمان)عجـــل اهلل فرجه(.
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منـــذ اأن خلق اهلل تعـــاىل اأمنا حـــ�اء يف اجلنة حتى 
راح اإبلي�ـــس اللعني يهم�ـــس اإليها بحيله وير�ســـل جن�ده 
ب�ســـحره، يتالعب ويزخرف لها بهـــرج الدنيا الأخاذة 
حماوًل وجماهـــدًا يف التمكن منها وال�ســـيطرة عليها.
ولأّن حـــ�اء هي نف�ســـها منـــذ اأْن خلقهـــا الباري عز 
وجـــل وديعـــة وريحانة فمـــا زال التحدي قائمـــًا، ولأّن 
حـــ�اء املفعمة بامل�ســـاعر اجليا�ســـة من حنـــان واأم�مة 
واأح�ســـان دافئة وجد ال�ســـيطان فيهـــا �سالته فحرك 
تلـــك ال�ســـج�ن والأحا�سي�ـــس و�ســـريها نحـــ� املع�سية 

ومكره. بفرط دهائـــه 
املمهـــد  ال�ســـيطان طريقـــه  اأْن وجـــد  بعـــد  وهكـــذا 
واأر�سيتـــه اخل�سبـــة عاث كعادته يف الأر�س الف�ســـاد، 
وراح يتحـــرك بخفـــة يف كل مف�سل مـــن مفا�سل حياة 
حـــ�اء لياأمرهـــا باملنكـــر وينهاهـــا عـــن املعـــروف بكل 

و�ســـيلة وغايـــة اأو طريقة.
فدخـــل اإليها تـــارة متزينًا خمتاًل ف��س��ـــس اإليها اأْن 
متـــردي على عفافك وحجابك و�ســـرتك فمـــا ذلك اإّل 

وبـــال اأو مر�س قدمي لبد مـــن التخل�س والنعتاق منه 
،فم�ســـت على و�ساو�ســـه اخلبيثة فتخلت عـــن حجابها 

�سيئًا ف�ســـيئًا ورويدًا رويدًا.
و�سدقـــت امل�ســـكينة مرة اأخـــرى فا�ســـتبدلت جبتها 
ال�ســـ�داء املخ�ســـرة اإىل مالب�ـــس فا�سحـــة وبناطيـــل 
فاتنة، لينك�ســـف �ســـرتها علـــى اأعني املـــارة تتقاذفها 
النظـــرات وحتـــ�م ح�لهـــا اللفتـــات وتلـــ�ك عر�سهـــا 
الكلمـــات اإىل اأْن �ســـارت يف غايـــة ال�قاحـــة مل تكتِف 
بذلك الفجـــ�ر بل راحت تدافع وحتاجج عن الأ�ســـباه 
وامل�ســـخ من الن�ســـاء اأمثالها فتق�ل بكل وقاحة: لي�ـــس 
الديـــن اأْن نرتـــدي العبـــاءة اأو اجلبـــة الف�سفا�سة بل 

الديـــن املعاملة واخللق احل�ســـن. 
ا�ســـتطاع ال�ســـيطان اأْن يلقنهـــا ويغر�ـــس يف ذاتهـــا 
الع�سيـــان والتبجـــح علـــى خالقهـــا، وتقـــ�ل يف اأحيان 
اأخر: لي�ـــس كل من ارتدت العباءة هي اإن�سانة �ساحلة 
بل رمبا هي طاحلة وفا�ســـدة، ولي�س هنالك عالقة بني 
عفـــة املـــراأة واحلجاب ل من قريب ول مـــن بعيد ؟؟؟

�س���ارات اإ

18

القوارير مجلة شهرية تعنى بشؤون املرأة

أقالم القراء



واأخـــريًا ت�ســـرح بالقـــ�ل :ل اإكـــراه يف الديـــن ،لنـــا 
ديننـــا ولكـــم دينكم

.........................................
بـــداأت احلكايـــة ملـــا خلعـــت العبـــاءة فهي ت�حـــي لها 
ف لها �ســـيطان النف�ـــس  بالتخلـــف والرجعية هكذا �ســـ�َّ
الأمارة ،وارتـــدت اجلبة الف�سفا�سة ثم ما لبث اأْن عاد 
لها حمدثـــًا اإياها اأْن اخلعي تلك اجلبة فهي ل متا�ســـي 
ع�ســـر التطـــ�ر وامل�ديـــل والرقـــي وا�ســـتبدليها بعباءة 
تظهـــر مفاتنـــك الأخـــاذة و�ســـمعت امل�ســـكينة الـــكالم 
وم�ســـت على ب�سرية اللعني تتهاوى اإىل احل�سي�س دون 
اأْن تـــدري ،فنزعت اجلبة ولب�ســـت خرقة �ســـ�داء لفتها 
على ج�ســـدها لفًا مربمًا وم�ســـت اله�ينى ت�ساير اأه�اء 

�ســـيطان نف�سها. 
مل يكتـــِف بـــل عاد يدغـــدغ م�ســـاعرها وي�سلهـــا اأكر 
واأكر لأنها �ســـمحت له بذلك ومل تت�سَد له منذ البداية 
ومل تعانده وتتحداه بل اأ�ســـرعت يف تلبية نداء املع�سية 
وال�قـــ�ف اأمـــام جبـــار ال�ســـم�ات والأر�س بـــكل مترد 
ف  ووقاحة عاد ليهم�ـــس اإليها بديدنه اخلبيث حتى �ســـ�َّ
لها احلقائـــق وداعب روحها ال�سائعـــة يف حبائله فقال 
لها: عالم تلفني ج�ســـدك بتلك اخلرقة ال�ســـ�داء واأنت 
مازالـــت �ســـابة وجميلـــة ويانعـــة، اأنظري اإىل املالب�ـــس 
الزاهية وامل�ديـــالت اجلذابة ارتديها �ســـتجدين حتمًا 
كل الأنظـــار حتلق نح�ك بنظرات الإعجاب والده�ســـة
وي�ســـدل ال�ســـتار علـــى تلـــك العقـــ�ل التـــي اأو�ســـدت 
�ســـراجها عـــن ذكر اهلل و�ســـرعت الأبـــ�اب كل الأب�اب 
لقائـــد الأمـــل واملنـــى ومفتـــاح الغ�سب وال�ســـخط عرب 
اإبلي�ـــس اللعـــني واجنرفـــت نح�ه بعـــد اأْن تاجـــرت معه 
جتارة الدنيا الدنية ،وبعد اأْن ه�ت نح�ه كفرا�ســـة نح� 

 . ح مل�سبا ا
اأجـــل.... زيـــن اللعـــني لها كل �ســـيء وغ�ســـل دماغها 
ف�ســـارت تلهث وراءه حتى �سارت رخي�سة مبتذلة بيده 
،فكيـــف يعقل لكل ذي لب ر�ســـيد اأّن من اأراد الرقي يف 
الكمالت والعروج اإىل �ســـاحة احلق املتعال ونيل ر�ساه 

اأْن يتغا�ســـى عما جاءت به ال�ســـريعة الغـــراء بن�س��س 
ر من النا�ـــس اأْن  واآيات بينات �ســـريفة، فهل يحق للق�سّ
يف�سروا تلك الن�س��س على ه�اهم؟ اأو اأْن حتلل الأم�ر 
مبنظـــار �سيق متيل نح� اجلهة التـــي ت�سفق لهم، فقد 
ي�جد من الن�ســـاء املحجبـــات امللتزمات بع�س الأخالق 
غـــري اجليدة، فهل يعمم ذلك علـــى اجلميع؟ وقد تك�ن 
بع�س الن�ســـاء غـــري امللتزمـــات لديهن بع�ـــس الأخالق 
احل�ســـنة وهذا ما نراه حتى يف غري دين الإ�سالم، لكن 
ال�ســـ�ؤال املهـــم يق�ل هل تكفـــي تلك الأخالق احل�ســـنة 
للن�ســـاء املتربجات لأْن يبي�ســـن �سحيفة اأعمالهن رغم 
تركهن للحجاب و�سق�طهن بحبائل ال�سيطان ومع�سية 
اهلل؟ هل تكفي تلك الأخالقيات احل�ســـنة دون اللتزام 
باأوامـــر الباري عـــّز وجل والنتهاء عـــن ن�اهيه؟ لريب 

اأّنها فل�ســـفة ال�سعفاء وال�سائعني والفا�ســـلني.
وهكـــذا يظـــل ال�ســـيطان يت�سيد فرائ�ســـه مـــن بنات 
حـــ�اء في�ســـقط البع�ـــس يف امتحـــان احليـــاة الع�ســـري 
ويجعـــل  البع�س الآخر اآياًل لل�ســـق�ط ويتهـــاوى البع�س 
اأ�ســـفل �ســـافلني، فيتم امللع�ن غايتـــه البغي�سة ملا �سرح 
اأمـــام رب اجلاللـــة يف ق�لـــه: }ال غوينهـــم امجعني اال 

عبـــادك منهـــم املخَلصـــني{.
لذا ي�ســـتع�سي عليه بع�س الن�ســـ�ة ال�ساحلات منهن 
الل�اتي وجدن �سالتهن بالقدوة والأ�س�ة ال�سيدة فاطمة 
الزهـــراء )ع( وابنتها ربيبة احلج�ر الطاهرة ال�ســـيدة 
زينب احلـــ�راء )ع(، ليت�سدين ويثبنت اأمام التحديات 
بـــكل مـــا اأوتني من قـــ�ة وليقفن اأمام الإغـــراءات وقفة 
الإن�ســـان ال�اثق بدينه العظيم وربـــه الرحيم، وليك�نن 
�ســـ�كة يف عني اإبلي�ـــس اللعـــني وجنـــ�ده، ل يتنازلن عن 
الديـــن اأو اخللق مهما حـــل يف البلد، لت�ســـرد ح�اء من 
خاللهـــن ق�س�ـــس ال�ســـرف الرفيع يف زمـــن الع�سيان 

والتمرد وذلـــك اأعظم جهاد.
منتهى حم�سن/ بغداد � الكاظمية

صفر  ١437  هـ    - ترشين الثاين/كانون االول ٢٠١٥م
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ممـــا ذكره ال�ســـيد احلجة الأخ الفا�ســـل حممد باقر 
احليـــدري قال:  يف عام 1981 م ويف ليلة اجلمعة وعند 
حرم الإمام احل�ســـني عليه ال�ســـالم ويف ال�ساعة الثانية 
ع�ســـرة لياًل قام اخلطيب ال�سيد جا�ســـم الط�يرجاوي 
بقراءة جمل�س تعزية على عادته يف كل ليلة جمعة ونقل 

الق�سة:  هذه 
اإّن �ســـخ�سًا يف �سبـــاح ذلـــك الي�م �ســـاهده يف داخل 
احلـــرم احل�ســـيني واأخـــربه باأنـــه كان م�سابـــًا مبر�س 
الت�اء الأمعاء، وه� مر�س م�ؤمل جدًا وخطر اأي�سًا، وقد 
اأخربه الأطباء ب�سرورة اإجراء عملية جراحية له ولكن 
درجـــة جناحها ع�ســـرون باملائة، ونتيجة الأمل ال�ســـديد 
الذي ل يطاق وافق على اإجراء العملية وكتب ورقة باأنه 
ه� امل�ســـ�ؤول عن ذلك، ول يحا�سب الطبيب ل� مل تنجح 
العمليـــة، واأدخل م�ست�ســـفى مدينة الطـــب يف بغداد يف 
الي�م ال�ســـابق للعملية، واأجريت لـــه التحاليل الالزمة، 
يف تلـــك الليلة بقي �ســـاهرًا ل تغم�س له عني وه� واقف 
علـــى �ســـباك الغرفـــة املطلـــة عـــل النهر وقـــد لحت له 
بع�س منائر امل�ســـاجد يف اجلانـــب الثاين من نهر دجلة 
وتخيل اأمامه قبة ال�ســـيدة زينب عليها ال�ســـالم وت�جه 

بالبـــكاء والدعـــاء وطلـــب ال�ســـفاء، وبعـــد اأْن تعب من 
البكاء ا�ســـتلقى على ال�ســـرير ونام هنيئة واإذا بال�سيدة 
زينب عليها ال�ســـالم تاأتيه يف املنام ومت�سح بيدها على 
بطنه وتق�ل له: قم فقد �سفيت من مر�سك، وانتبه من 
ن�مه مذع�رًا وقام ومل يجد اأثرًا لالآلم ال�ســـديدة التي 
كانـــت تعرتيـــه، ثم اأخذ ي�ســـرب على بطنه فلم يح�ـــس 
باأي وجع، بقي م�ســـتلقيًا على ال�ســـرير ينتظر ال�سباح، 
وعند ال�سبـــاح جاءته امل�سمدة وطلبـــت منه مرافقتها 
اإىل غرفـــة العمليات، ولكنه اأخربها باأنه ل يريد اإجراء 
العملية لأنه �ســـفي مـــن مر�سه وت�ســـ�رت امل�سمدة اأنه 
فقـــد عقله مـــن ه�ل العمليـــة اجلراحيـــة، فذهبت اإىل 
الدكتـــ�ر واأخربته باخلرب، جاء الدكت�ر م�ســـرعًا ف�جد 
مري�ســـه قد �ســـفي فعاًل مـــن مر�سه، �ســـاأله عن اخلرب 
ف�سرح له الق�سة مف�ساًل، وانت�سر اخلرب يف امل�ست�سفى، 
واجتمـــع الأطباء واملمر�سني ن�ســـاًء ورجاًل وتعجب�ا من 
ذلك، وكان ذلك ي�م اخلمي�ـــس، فت�جه اإىل كربالء اإىل 
حرم الإمام احل�ســـني عليه ال�ســـالم واجتمع مع ال�ســـيد 
جا�ســـم واأخربه بالق�سة، وقد نقلها لنا ال�سيد يف م�ساء 

ذلك الي�م من على املنرب احل�ســـيني. 

ت���ام و�س���فاء  حقيق���ي  ال�س���الم(توجه  احل�س���ني)عليه  عتي���ق 
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مـــا ذكره ال�ســـدوق يف ت�حيده: قال ه�ســـام بن احلكم 
كان زنديـــق مب�ســـر يبلغه عـــن الإمـــام ال�ســـادق )عليه 
ال�ســـالم( علمه، فخرج اإىل املدينة ليناظره فلم ي�سادفه 
بهـــا وقيل لـــه ه� مبكة فخرج الزنديـــق اإىل مكة ونحن مع 

اأبي عبد اهلل فقاربنا ونحن يف الط�اف، ف�سرب 
كتفه كتف الإمام ال�سادق )عليه ال�ســـالم(.
فقـــال )عليـــه ال�ســـالم( لـــه ما ا�ســـمك؟ 

قال ا�ســـمي عبد امللك، قـــال: فما كنيتك؟ 
)عليـــه  فقـــال  اهلل،  عبـــد  اأبـــ�  قـــال: 

ال�سالم(: من ذا امللك الذي اأنت عبد 
له، اأمن مل�ك ال�ســـماء اأم من مل�ك 

الأر�ـــس؟ واأخربين عن ابنك اأعبد 
اإله ال�ســـماء اأم عبد اإله الأر�س؟ 

ف�ســـكت. فقال له اأبـــ� عبد اهلل 
)عليه ال�ســـالم( قل ما �ســـئت 

. تخ�سم
قال ه�ســـام فقلـــت للزنديق 

اأما تـــرد عليه؟ فقبح ق�يل.
)عليـــه  الإمـــام  لـــه  فقـــال 
مـــن  فرغـــت  اإذا  ال�ســـالم( 

فاأتنـــا. الطـــ�اف 
مـــن  الإمـــام  فـــرغ  فلمـــا 

الط�اف اأتـــاه الزنديق فقعد بني 
يديه ونحن جمتمع�ن عنده فقال 

)عليـــه ال�ســـالم( للزنديـــق: اأتعلم 
اأّن لالأر�ـــس ف�قًا وحتتًا قـــال نعم، قال 

)عليـــه ال�ســـالم( فدخلت حتتها قـــال: ل، قال 
)عليه ال�ســـالم( فما يدريَك مبا حتتهـــا مبا قال: ل اأدري 
اإل اأين اأظن اأن لي�ـــس حتتها �سيء، فقال له: فالظن عجز 
من مل ي�ســـتيقن، ثـــم قال اأبـــ� عبد اهلل )عليه ال�ســـالم( 
ف�سعدت اإىل ال�ســـماء قـــال: ل، قال: فتدري مـــا فيها ثم 

اأتيـــت امل�ســـرق واملغرب فنظـــرت ما خلفهمـــا، قال: ل 
قـــال )عليه ال�ســـالم( فعجبـــًا مل تبلغ امل�ســـرق ومل تبلغ 
املغـــرب ومل تنـــزل حتت الأر�ـــس ومل ت�سعد ال�ســـماء ومل 
تخترب ما هنالك فتعرف ما خلفهن واأنت جاحد ما فيهن، 

وهل يجحـــد العاقل ما ل يعرف.
فقـــال الزنديق ما كلمنـــي بهذا اأحد غـــريك، فقال اأب� 
عبـــد اهلل )عليه ال�ســـالم( فاأنت يف �ســـك من ذلك، فلعل 
ه� ولعل لي�ـــس ه�، فقال الزنديـــق ولعل ذاك فقال )عليه 
ال�ســـالم( اأيهـــا الرجل لي�ـــس ملن ل يعلم حجـــة على من 

يعلم فال حجة للجاهـــل على العامل.
يـــا اأخـــا اأهـــل م�سر تفهـــم عنـــي فاإّنك ل ت�ســـك 
يف اهلل اأبـــدًا، اأمـــا تـــرى ال�سم�ـــس والقمـــر والليل 
والنهـــار يلجان ول ي�ســـتبهان يذهبان ويرجعان 
قد اأ�سطرا، لي�ـــس لهما مكان اإّل مكانهما فاإْن 
كانا يقدران على اأن يذهبا فال يرجعان فلم 
يرجعـــان، واإْن مل يك�نـــا م�سطرين فلم ل 

ي�سري الليل نهـــارًا والنهار لياًل. 
ا�سطـــرا واهلل يـــا اأخـــا اأهـــل م�سر 
اإىل دوامهمـــا والـــذي ا�سطرهمـــا 

منهما. واأكـــرب  اأحكم 
�سدقـــت:  الزنديـــق  قـــال 
ال�ســـالم(  قـــال )عليه  ثم 
يا اأخـــا اأهل م�ســـر الذي 
وتظن�نـــه  اليـــه  تذهبـــ�ن 
الدهـــر  كان  فـــاإْن  الدهـــر 
يذهب بهـــم مل ل يردهم واإْن 
كان يردهـــم مل ل يذهب بهم، بل 
الق�م م�سطـــرون. يا اأخا اأهل م�سر، 
ال�ســـماء مرف�عـــة والأر�ـــس م��س�عـــة، 
مل ل ت�ســـقط ال�ســـماء علـــى الأر�س؟ ومل 
ل تنحـــدر الأر�ـــس فـــ�ق طاقاتهـــا؟ فـــال 
يتما�ســـكان ول يتما�ســـك مـــن عليهـــا فقـــال 

الزنديـــق اأم�ســـكهما واهلل ربهمـــا و�ســـيدهما.  
فاآمن الزنديق على يدي اأبي عبد اهلل )عليه ال�سالم(، 
فقـــال الذي اآمن على يدي اأبي عبد اهلل )عليه ال�ســـالم( 
اجعلني من تالمذتك فقال الإمام )عليه ال�سالم( له�سام 

ابن احلكم خذه فعلمه، فعلمه ه�سام. 
حممد اخلليلي/
من اأمايل الإمام ال�سادق عليه ال�سالم

مناظرة الإمام جعفر ال�سادق )عليه ال�س���الم( ملقارعة اأهل الباطل
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القراءة الصحيحة

م�ست�ى  عــلــى  الــكــتــاب  امــ�ــســك 
يجب  اجلبني  ترفع  ل  كي  الذقن، 
م�سباًل  العل�ي  اجلــفــن  يــكــ�ن  اأن 

م�سرتخيًا.
القراءة،  اأثناء  الرم�س  اأكر من 
ارم�س مرة اأو مرتني يف كل �سطر.

ل تقراأ يف �س�ء ال�سم�س.
اأثناء القراءة يف و�سعية التمدد 
(اأبـــق  النــبــطــاح  اأو  )ال�ــســتــلــقــاء 
راأ�سك مرف�عًا واأكر من الرم�س .

م�سافة،  عــلــى  الــكــتــاب  اأمــ�ــســك 
بحيث ترى اأف�سل ما ميكن.

كثريًا  وج�سمك  راأ�ــســك  حتن  ل 
اإىل الأمام.

والكتفني  اليدين  ع�سالت  دع 
ت�سرتخي اأثناء القراءة.

اأو قلقًا  ل تقراأ اإذا كنت مري�سًا 
اأو تعبًا، اأقدم على القراءة فقط يف 

حالة تك�ن فيها م�سرتخيًا جيدًا.
الكتابة الصحيحة 

يجب على العينني –اأثناء الكتابة 
–األ تقراأ الأحرف املكت�بة فح�سب 

حركية  متتبعًا  نــظــرك  نــقــل  بــل 
على  العينني  لتع�يد  القلم  راأ�ـــس 
ب�رق  املكت�بة  الكلمات  ،غط  ذلك 

ن�ساف.
واأكر من الرم�س اأثناء الكتابة.                                                                                
الصحيحة  الــمــشــاهــدة 

للسينما والتلفزيون

الــذي  الـــراأي  جـــدًا  ال�سائع  مــن 
الــتــلــفــزيــ�ن  مــ�ــســاهــدة  اإّن  ــقــ�ل  ي
بعمل  �سارة  ال�سينمائية  والأفــالم 
اأّن الأمر لي�س كذلك،  اإّل  العينني، 
بل ومفيد  يعترب �سارًا فح�سب  ول 
للعينني، وها هي بع�س الإر�سادات 

للمر�سى  والأ�سحاء.
مــن  ــان  ــ ــكـ ــ الإمـ ــدر  ــ قـ قـــلـــل   -1
ا�ستخدام النظارات اأثناء م�ساهدة 
الأفالم ودع العينني تعتمدان على 

نف�سيهما. 
2- ل تنظر اإىل ال�سا�سة باإمعان، 

اأكر من الرم�س.
بحيث  ال�سالة،  يف  اجل�س   -3
اأما  قلياًل،  مرف�عًا  الذقن  يك�ن 
قلياًل  فم�سبلة  العل�ية  الأجــفــان 
تك�ن العينان يف هذه احلالة ن�سف 

مغم�ستني وبحالة ا�سرتخاء.
ــني احلــني  ب  – األـــق نــظــرك   -4
املظلم من  الق�سم  على   – والآخــر 
الــ�ــســالــة، حمــافــظــًا بــذلــك على 
زاويــة  اإىل  اأنظر  ثم  ال�ــســرتخــاء، 
نظرك  وانقل  و�سطها  ثم  ال�سا�سة 

با�ستمرار عرب ال�سا�سة.
5- اأثناء املحادثة الط�يلة ميكن 

بب�ساطة اإغما�س العينني
ت�تره  ول  التنف�س  حتب�س  ل   -6

حتى يف اأكر امل�ساهد ت�ترًا.
الأوىل  امل�ساهدات  قد حتتاج يف 
ريثما  ما  ل�قت  ول�  النظارات  اإىل 
تــتــعــ�د الــعــيــنــان ولــكــن مــع مــرور 
الق�اعد(  بجميع  )بالتقيد  الزمن 
اإىل  النظر  فاأكر  اأكر  �ست�ستطيع 
وال�سع�ر  نــظــارات  دون  ال�سا�سة 
ــ� ا�ــســتــخــدمــتــهــا،  ــا لـ اأفــ�ــســل ممـ
والـــ�ـــســـ�رة عــلــى الــ�ــســا�ــســة دون 
نـــظـــارات والــ�ــســعــ�ر اأفــ�ــســل مما 
على  والــ�ــســ�رة  ا�ستخدمتها،  لــ� 
و�س�حًا،  اأكــر  �ست�سبح  ال�سا�سة 
اثناء م�ساهدة التلفزي�ن ا�ستخدم 

نف�س الإجراءات ال�سابقة.

ال�سحيحة القواع���د 
ل�س����المة الب�س�ر
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احل�سد والغرية طريقان نحو التعا�سة
عـــْن اأَِبي َعْبِد اهللَّ الإمام ال�سادق )عليه ال�ســـالم( 
َقاَل: )) َقاَل َر�ُســـ�ُل اهللَّ )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
َقاَل اهللَّ َعزَّ وَجلَّ مِلُ��َســـى ْبِن ِعْمَراَن )عليه ال�ســـالم( 
ا�ـــسَ َعَلى َمـــا اآَتْيُتُهْم ِمْن  �ُســـَدنَّ النَّ َيا اْبَن ِعْمَراَن َل حَتْ
نَّ َعْيَنْيَك اإِىَل َذِلَك وَل ُتْتِبْعه َنْف�َسَك َفاإِنَّ  دَّ ِلي وَل مَتُ َف�سْ
ادٌّ ِلَق�ْســـِمَي الَِّذي َق�َسْمُت  ا�ِســـَد �َســـاِخٌط ِلِنَعِمي �سَ احْلَ
ي((   َبنْيَ ِعَباِدي وَمْن َيُك َكَذِلَك َفَل�ْســـُت ِمْنه وَلْي�َس ِمنِّ

الكايف: الكليني/ ج2/ 307
* ما ه� احل�سد؟

* ما عالقة الغرية باحل�سد؟
* احل�سد-الغرية-الغبطة كلمات رمبا تت�سابه.

* من الأكر غرية الرجل اأم املراأة؟
* ن�ساء يعرتفّن بغريتهّن.

ي�ؤثر عـــامل النفعـــالت وامل�ســـاعر الإيجابيـــة منها 
وال�ســـلبية، علـــى حياتنا النف�ســـية، ال�ســـع�رية بدرجة 
كبرية، وب�ســـكل اأكرب على حياتنا الال�سع�رية ب�س�رة 
ي�سعـــب ت�س�رهـــا بالن�ســـبة لالإن�ســـان العـــادي، وقد 
�ســـغلت امل�ســـاعر اأو النفعـــالت اأو الهيجانات العلماء 
والفال�ســـفة واحلكمـــاء منـــذ القدمي ومـــا زالت حتى 

اليـــ�م ت�ســـكل م��س�عًا ي�ســـعى الباحثـــ�ن املخت�س�ن 
لفهمهـــا وفـــك رم�زها وحتليـــل وظائفهـــا، فهي متثل 
املفاتيـــح التي ميكـــن من خاللها فهم �ســـخ�سيتنا يف 
حالت ا�ســـت�ائها وا�سطرابها، وا�ستجاباتنا ورغباتنا 
وتف�سيالتنـــا وتعامالتنـــا ومي�لنـــا وكرهنـــا وحبنـــا 

ونف�رنا وغريتنـــا وح�ســـدنا وحقدنا...الخ. 
معنى احل�سد:

احل�ســـد حالة ن�ســـبية يتمنى �ساحبها �سلب الكمال 
والنعمة التي يت�س�رها عند الآخرين، �س�اء كان عنده 
مثلهـــا اأو ل، و�ســـ�اء اأرادها لنف�ســـه اأم مل يردها، لأن 
الإن�ســـان كثريًا ما يقع يف ال�هـــم ويظن النقمة نعمة، 
والنق�ســـان كماًل، وكثريًا ما يتمنـــى اأمرًا يظنه نعمة 
وه� نقمة ويطلب اأمرًا يظنه الكمال وه� نق�س، بل اإن 
بع�ـــس اخل�سل تعد نق�سًا لالإن�ســـان وكماًل للحي�ان، 
ويك�ن احلا�ســـد يف مرتبـــة احلي�انية فرياهـــا كماًل، 

زوالها.  ويتمنى 
اإذًا فالـــذي يرى يف الآخريـــن نعمة، حقيقة كانت اأو 

م�ه�مة ويتمنى زوالها، يعد حا�سدًا. 
العالقة بني احل�سد والغرية

احل�ســـد كالغرية انفعال يبحث ب�ســـغف عما ي�ســـبب 

احذر مر�س احل�سد
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املعاناة، ومن ثم يق�د بال�سرورة جلعل الإن�سان تعي�سًا، 
فه� نتيجة ل�سع�ر من م�ســـاعر النق�س، فنحن نتحدث 
عن)ح�سد الفقراء( ونق�سد بهذا اأن الفقراء يح�سدون 
الأغنيـــاء علـــى ملكهم فمـــا ل منتلكه...ما لي�ـــس لنا...
ي�ستثري ح�سدنا، وهنا لي�س بال�سرورة اأن تك�ن ملكية ما 
هي التي ت�ستثري ح�سدنا، اإمّنا ميكن اأن تك�ن خا�سية اأو 
�سفة ما هي التي ت�قظ فينا احل�ســـد اجلمال وال�سحة 

والذكاء. 
وعلـــى العك�ـــس الغـــرية التـــي ي�ســـرتك فيهـــا دائمـــًا 
ثالثة اأ�ســـخا�س، الأول ه� الغي�ر والثاين ه� غي�ر منا، 
والثالث ه� الغرية ب�ســـببه، اأما يف احل�سد فالأمر يتعلق 
فيـــه با�ســـتمرار ب�ســـخ�سني: الأول الذي يح�ســـد الآخر 
على �ســـيء ما، ل ميتلكه ه� نف�ســـه، ومبا اأن الإن�سان ل 
ميكنه اأْن ميتلك كل �ســـيء من الأم�ر املادية وال�سفات 
ال�سخ�سية اجليدة ف�س�ف ي�جد دائمًا اآخرون ميتلك�ن 
اأكـــر اأو اأقـــل منا، وهكـــذا فاإّن احل�ســـد اأمـــر لبد منه 

م�جـــ�د يف كل مكان. 
هنـــا علينـــا التنبيه اإىل م�ســـاألة مهمة وهـــي اإن كثريًا 
ل يفرق�ن بني احل�ســـد والغبطة والغرية ولكي ل يختلط 
الأمـــر علينا يجـــب اأن نفرق بني هذه الأمـــ�ر، حيث اإّن 
الإن�ســـان اإذا مل يتمـــَن زوال النعمـــة عن اأخيـــه بل اأراد 
مثلها لنف�ســـه فهذا ل يعترب حا�سدًا بل يغبطه، اأما حالة 
املناف�ســـة واإْن كانت عند ال�سخ�س نعمة من النعم لكن 
ل �سالح لـــه فيها وجاء اأحد الأ�ســـخا�س ومتنى زوالها 

عنه فهذه غرية. 
فالغبطة لي�ســـت اأمرًا مذم�مًا بل هي مناف�سة ومتني 
مثل مـــا عنـــد ال�ســـخ�س املغبـــ�ط دون اأْن يتمنى املرء 
زوال النعمـــة،  قال تعـــاىل: }وَفِي َذلِـــكَ َفْليََتنَاَفِس 

الْمَُتنَافِسُـــونَ{ )�ســـ�رة املطففني/26(. 
 وعليهـــا يعمـــل قـــ�ل النبـــي )�سلـــى اهلل عليـــه والـــه 
و�ســـلم(: ))ل ح�ســـد اإّل يف اثنـــني رجل اآتـــاه اهلل ماًل 

ف�ســـلطه على ملكه يف احلق، ورجـــل اتاه اهلل علمًا، فه� 
يعمـــل به ويعلمه النا�ـــس((.

عـــن اخلليـــل بـــن اأحمـــد، عـــن حممـــد بـــن اإبراهيم 
الديلمي، عن اأبي عبد اهلل، عن ال�سفيان، عن الزهري، 
عن �سامل، عن اأبيه قال: قال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم: ل ح�سد اإل يف اثنني: رجل اآتاه اهلل ماًل فه� 
ينفق منه اآناء الليل واآناء النهار، ورجل اآتاه اهلل القراآن 
فهـــ� يق�م بـــه اآنـــاء الليـــل واآنـــاء النهـــار(( )و�ســـائل 

ال�سيعة:10/6(
اأي ل غبطه اإّل يف ذلك و�ســـميت الغبطة ح�ســـدًا كما 
ي�ســـمى احل�سد مناف�سة ات�ساعًا ملقارنتها و�سبب الغبطة 
حب النعمة التي للمغب�ط فاإذا كانت اأمرًا دينيًا ف�سببها 
حب اهلل وحب طاعته واإْن كانت دني�ية ف�سببها مباحات 

الدنيا والتنعم فيها.
قـــال الرناقي عـــن الغبطة )هـــي يف ال�اجـــب واجبة 

ويف النـــدوب مندوبـــة ويف املباح مباحة(  
اإذًا نفهـــم مـــن ذلـــك اأّن الغبطة هي عملية مناف�ســـة 
يف احل�س�ل على مثل النعمة التي ت�جد عند ال�سخ�س 
املغبـــ�ط دون اأن يتمنـــى املـــرء زوال النعمـــة منه، على 
عك�ـــس احل�سد الذي ه� زوال النعمة من الآخرين �س�اء 

و�سلت اإىل ال�ســـخ�س احلا�سد اأم مل ت�سل.
اأّمـــا الغرية فكمـــا يظهر مـــن اأق�ال علمـــاء الأخالق 
فاإّنهـــا ن�ع مـــن اأن�اع احل�ســـد فالغـــرية هـــي اأْن يتمنى 
احلا�ســـد زوال النعمـــة عـــن ال�ســـخ�س املح�ســـ�د حتى 
واإْن مل تكـــن يف النعمـــة م�سلحـــة لـــه وهي مـــن الأم�ر 
املذم�مـــة لأّنهـــا ت�سل باملـــرء اإىل احلقـــد والكراهية.

ا�سباب احل�سد
1ـ خبـــث النف�ـــس:ـ  فاإّننـــا جنـــد مـــن يفـــرح ويرتـــاح 
باملحـــن وامل�سائب، ويبخل بنعمة اهلل على عباده فلهذا 

. هم يح�سد
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2ـ العـــداوة والبغ�ســـاء:ـ  وهمـــا اأقـــ�ى الأ�ســـباب 
. للح�سد

3ـ حـــب املـــال واجلـــاه:ـ  ه� من اأ�ســـباب احل�ســـد 
اأي�سًا فالكثـــري يطمح اأن يك�ن اأغنى من غريه لذلك 

تبداأ غريته من غريه بل يح�ســـده.
4ـ اخل�ف من التاأخري:ـ  فبع�س النا�ـــس يح�سدون 
من ي�سبقهم يف ك�سب الأ�سياء وال��س�ل اإىل الهدف.

بع�ـــس  يف  فاحلا�ســـد  النا�ـــس:ـ   عـــن  الرتفـــع  5ـ 
الأحيـــان يح�ســـد ال�ســـخ�س الآخـــر �سنـــًا منـــه اأّن 
املح�ســـ�د ل يتحقـــق مـــا عنـــده، لأّن احلا�ســـد دائمًا 
�ســـخ�س �سحيح النف�ـــس اإىل احلد الذي جعل علماء 
النف�س ي�ؤكدون اأّن اإخراج الذهب من البخيل  اأ�سهل 

من اإخـــراج الثنـــاء اأو املدح من احلا�ســـد.
6ـ التكرّب:ـ فاملتكرّب من طبعه احل�ســـد لأّنه يت�س�ر 
اأّن الأ�ســـخا�س اإذا نالـــ�ا وح�سل�ا علـــى بع�س النعم 

هـــم يتف�ق�ن عليه  ول يهتم�ن باأمره. فاإنَّ
7ـ التعجـــب:  فال�ســـخ�س املح�ســـ�د اإذا كان عاديًا 
يف نظـــر احلا�ســـد فاإّنه يتعجـــب، لأّن النعمة عظيمة 
فكيف وقعت بيد هذا ال�سخ�س فيح�سده ف�رًا ويتمنى 
زوالهـــا عنه ويقال اإنَّ العداوة اأه�ن من احل�ســـد لأّن 
احل�ســـد ما تبتلى به النف�س الب�ســـرية واأكر ما يع�د 
عليها بال�سرر، واحلا�سد يك�ن حزينًا دائمًا ل ب�سبب 
ال�ســـر الذي يلحق به، ولكن ب�ســـب اخلري الذي ياأتي 

النا�س. 
و�ســـدق الإمـــام علـــي عليه ال�ســـالم حينمـــا قال: 

"احلا�ســـد يفـــرح بال�ســـر، ويغتـــم بال�ســـرور".
وقـــال الإمـــام علـــي عليـــه ال�ســـالم: "احلا�ســـد ل 

ي�ســـفيه اإل زوال النعمـــة".
وقال عليه ال�ســـالم: "احل�ســـ�د كثري احل�ســـرات، 

ال�سيئات". مت�ساعف 

اأن زوال  يـــرى  "احلا�ســـد  ال�ســـالم:  وقـــال عليـــه 
النعمـــة عمن يح�ســـده نعمـــة عليه".

بال�ســـرور... ويغتنـــم  بال�ســـر  يفـــرح  )احلا�ســـد 
واحل�ســـ�د كثـــري اخل�ســـران مت�ساعـــف ال�ســـيئات(

راأي علماء الجتماع يف احل�سد
علـــى  �ســـ�ك(  الجتماع)هلمـــ�ت  عـــامل  يطلـــق 
احل�سد ت�سمية)فئة اأ�سا�سية اأنروب�ل�جية( ويق�سد 
به علم اأ�سل الإن�ســـان وه� يبحث يف اأ�سل الإن�ســـان 
ومعتقداته وعاداته، ويق�سد بهذا باأن احل�ســـد اأعم 
بكثري اأو اأكر انت�ســـارًا بكثري مما تعرتف اأو تقر به، 
ويحتاج دائمًا اإىل نزع القناع عنه من اأجل اكت�ســـاف 
احل�ســـد املقنع  واملتن�ع، وميكن للم�ســـاعر احل�س�دة 
اأن تك�ن م�ستمرة وكثيفة وت�ستح�ذ على الإن�سان واأْن 
حترفنا عن م�ســـارنا اأي درجة اأنـــه ميكننا احلديث 
بحـــق عـــن انفعـــال عـــارم، واإْن كان هـــذا النفعـــال 
وعلى العك�ـــس انفعـــال عن حب فه� هـــدام مثله مثل 

الكره.
كيف يدخل احل�سد اإىل النف�س

اإنَّ بدايـــة احل�ســـد جمـــرد مقارنـــة بـــني �ســـخ�س 
و�ســـخ�س اآخـــر واأْن يت�ســـ�ر هـــذا ال�ســـخ�س بـــاأّن 
الالآخرين اأوفر حظًا منه ثم يتط�ر يف هذا الت�س�ر، 
ويتمنى زوال تلك النعمة التي يراها عند الأ�سخا�س 
الآخريـــن، واأْن تكـــ�ن النعمة له وحـــده، نعم هذا ه� 
احل�ســـد فه� متني زوال نعم اهلل تعاىل عن الآخرين 
التي فيها �سالح اأح�الهم فبداية احل�ســـد ه� الغرية 

بالنق�س.  وال�سع�ر 
فاحل�ســـد هـــ� الطمـــع املهلـــك لـــذات ال�ســـخ�س 
نف�سه، فاإذا ما اأ�سبح احل�سد مزمنًا وتخلى احلا�سد 
عن الأمل يف قدرته على تغري �سيء ما فعندئذ يتح�ل 
اإىل غيـــظ اأو امتعاظ اىل )ح�ســـد حياتي( كما يق�ل 
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اأحـــد العلماء وهذا عبارة عن انفعـــال يكره لديه كل 
�سيء ق�ي و�سحيح وطبيعي. 

من الأكرث غرية الرجل اأم املراأة؟
دائمـــًا عندمـــا تذكـــر الغـــرية اجلميع ينظـــر اإىل 
املـــراأه فهـــي املتهمـــة الأوىل بهذه ال�سفـــة املذم�مة 
وهذا �ســـيء اأكيد اإذ اإّن الكثري من الن�ساء م�سابات 
مبر�س الغرية هذا املر�س الفتاك، لأن الن�ســـاء اأكر 
�ساعرية وح�سا�سية في�سنب بجن�ن الغرية، ويف هذا 
امل��ســـ�ع يق�ل الفيل�ســـ�ف را�ســـل: )اإّن كل الن�ســـاء 

ينظرن اإىل الفتاة اجلميلة 
نظرة غـــرية وح�ســـد عدا 
التـــي تف�قهـــا جماًل  تلك 
اأي�ســـًا  وي�ســـعني  واإناقـــة 
لذلـــك  انتقادهـــا،  اإىل 
يرى  را�ســـل  فالفيل�ســـ�ف 
اأن الغـــرية �ســـكل خا�ـــس 
من اأ�سكال احل�سد(فل� مل 
تكن الغرية عنـــد املراأه ملا 
ح�ســـدت قريناتها الل�اتي 
و....  اأح�ســـن حظًا  �سرن 
وملا ا�سطرت اإىل اأْن تنظر 

نظرتها احلاقدة، وملا زفرت تلك الزفرة احلا�ســـدة، 
وملا ذهبت باأنَّ جميع الن�ســـاء مناف�ســـات لها، وهكذا 
ترى املـــراأة الغي�رة ذات ت�سرفات غري لئقة اأحيانًا 
تبداأ بامل�ســـاغبة واخلباثة، واأحيانًا تفعل اأ�سياء تريد 
اأْن يكـــ�ن اجلميع منتبه اليها كاأّنها الإن�ســـان ال�حيد 
امل�ج�د على �سطح الأر�س اإّنها اإن�سانة غري م�سيطره 
علـــى م�ســـاعرها وقد ت�ساب بالتعب ممـــا يجعلها ل 
متلك �سخ�سية وغري حمرتمة من قبل اجلميع ولهذا 
ال�ســـبب تك�ن املتهمة الأوىل بالغرية، ولكن يجب اأْن 
نتذكـــر اأّن الرجال اأي�سًا م�ساب�ن بهذا املر�س ولكن 

قـــد يك�ن لديهـــم �سربًا ويك�ن�ن اأكـــر ق�ة يف تاليف 
هكـــذا م�اقف لذلـــك فاأ�سابع التهـــام تراها بعيدة 

. عنهم
ن�ساء يعرتفن بغريتهن

ه-ع: منـــذ �ســـن�ات واأنـــا اأبحـــث عن ال�ســـعادة ول 
اأجدهـــا اأبـــدًا، ف�سديقاتـــي ميتلكن �ســـعادة مطلقة 
وتامة فهّن ميتلكن بي�ت و�ســـيارات ووظيفة منا�سبة 
خا�سة �سديقتي التي جتل�ـــس دائمـــًا معي فهي اأوفر 
حظًا مني واأنا ل اأ�ســـتطيع اأن اأملك اأع�سابي واأ�سعر 
اأمامهـــا  بـــال قيمـــة  كاأين 
كثـــريًا  اأح�ســـدها  لذلـــك 

واأغـــار منها. 
اأكاد  اإّننـــي  ز-ك: 
الغـــرية فكيف  اأنفجر من 
النجاح  �سديقاتـــي  حتقق 
يف العمل واأنا ل اأ�ســـتطيع 
اأن اأبـــادر ولـــ� بعمل قليل، 
اأ�ســـعر وكاأيّن ل اأ�ســـتطيع 
اأْن اأعمـــل مثـــل مـــا تعمـــل 

الأخريـــات. 
ر- ف: غالبـــًا ما اأ�ســـعر 
اأيّن �ســـديدة الغـــرية من زميلتي املقربـــة لأنها متلك 
�سعرًا اأ�ســـ�دًا وعينني جذابتني واأ�سعر كاأّنها تف�قني 
جمـــاًل ودائمًا تكـــ�ن ملفتـــة للنظر اأكـــر مّني حتى 
اإّننـــي اأهرب منهـــا ول اأك�ن قريبة منهـــا لأّنها دائمًا 
ت�ســـحر اجلميع وقد ت�ســـرق جميع معجبيني من كال 

اجلن�سني. 
ن- ل: �سديقتـــي متف�قـــة علـــّي بالدرا�ســـة ممـــا 
يجعلني اأح�ســـدها واأغار منها غرية �ســـديدة اأح�ـــسّ 
اأّنها �ســـتك�ن ي�مًا ما دكت�رة واأنا ل �سيء فهي دائمًا 
متميزة واملدر�ســـات يتكلمن بنجاحهـــا وتف�قها مما 
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يجعلنـــي اأكرهها اأحيانًا واأ�ســـّبب لها الأذى. 
تقـــ�ل اإحدى املحلـــالت النف�ســـيات: اإّننـــا بحاجة 
لإعـــادة الرتبيـــة النفعاليـــة، وهـــي م�ســـاألة �سعبة، 
اإّل اأّنهـــا ممكنـــة، واأول اخلطـــ�ات هـــي العـــرتاف 
مب�ساعرنا، واإدراكها وتقبلها وحماولة فهم وظيفتها، 
ولغتها ورم�زها، النفعالت لي�ست �سلبية اأو اإيجابية 
باملطلـــق بل لها وظائف، ميكن اأْن تك�ن بهذا اأو ذاك 
الجتـــاه، ومـــن ثم حتـــى تلك التـــي تعتربها �ســـلبية 
قـــد تك�ن م�ســـدرًا خالقًا وحافزًا، ومـــا علينا اإّل اأن 
نفهمهـــا ونعرف كيـــف نتعامل معها، عندئذ ي�ســـرتد 
الإن�سان اإن�سانيته وتتفتح طاقاته واإبداعاته وي�سبح 
العـــامل الذي نعي�ـــس فيه عامل الإن�ســـان ولي�ـــس عامل 

البنيان. 
العالقـــة  تهمنـــي  نف�ســـية  حمللـــة  ب��سفـــي  واأنـــا 
بذواتنـــا نحن وباأنا�ســـنا وهذه العالقات هـــي دائمًا 
عالقات انفعالية، عالقات م�ســـاعر، وميكن التغلب 
علـــى ال�سطرابـــات يف حياتنا النفعاليـــة، والتحرر 
مـــن النفعـــالت املكب�تـــة واأْن نعي�ـــس مـــن جديـــد 
النفعالت الكامنة على �ســـكل اإعادة اإ�سفاء ال�سفة 
النفعالية الأولية اأي خلقها وتاأ�سي�ســـها من منبعها، 

دوافعها.  ومن 
رمبا �ســـيك�ن عـــالج احل�ســـد والغرية مت�ســـابهني 
ورمبا ل ولكن يف جميع ال�ستنتاجات وجلميع العلماء 
النف�ســـيني راأيهم يف ذلك اأّن احل�سد ه� الذي يخلق 

الغرية فل�ل احل�ســـد ملا كانت الغرية اأ�ساًل. 
ال�سعي لعالج احل�سد

يف كل الأمرا�س الأخالقية والنف�ســـية فاإّن العالج 
ياأتـــي مـــن الداخل ولي�ـــس من اخلـــارج ومـــا مل يتم 
الق�ســـاء على الع�امل امل�ســـببة للمر�س يتعذر اإيجاد 
عالج �ساٍف منه فاملهمة لي�ست �سعبة واإْن بدت لأول 

كذلك.  وهلة 

فكما ميكن تع�يد النف�ـــس على ال�سيئ من الأم�ر، 
ميكـــن تروي�سها على احل�ســـن الإيجابـــي منها، واإْن 
كانت املهمة هنا اأ�سعب، لأنها خمالفة له�ى النف�ـــس 
ورغباتها وم�ستهياتها، ولكن ينبغي اأْن ل نن�سى �سيئًا 
مهمًا وه� اأّن مردودات ومكا�ســـب )الرتوي�س( اأكرب 

واأكر. 
دعونا نتبع العالج �سمن خطوات

اخلطـــ�ة الأوىل: ـ ن�ســـع اأ�سابعنـــا علـــى م��ســـع 
الداء، اأي نخترب اأنف�سنا لنكت�سف هل اأّن داء احل�سد 
قد ت�ســـرب اإليهـــا، وكيف تتعامل مع تفـــ�ق الآخرين 
واحـــرتام النا�ـــس لهـــم واإعجابهـــم مبـــا لديهم من 

م�اهـــب وملكات. 
اخلطـــ�ة الثانيـــة: اأْن تتح�ســـن خماطـــر املر�ـــس 
واآثـــاره ال�خيمـــة الداخليـــة واخلارجيـــة، فقـــط ل 
يذهـــب اإىل الطبيب الذي ل ي�ســـعر بخط�رة املر�س 
اأو ي�ست�ســـهله، ولكنه اإذا عرف اأنَّه مر�س خطري بادر 

عالجه.  اإىل 
اخلطـــ�ة الثالثة: درا�ســـة اأ�ســـباب احل�ســـد يف كل 
حالـــة ومناق�ســـتها مناق�ســـة علمية و�سريحـــة، فقد 
تختلف اأ�ســـباب احل�سد من حالة اإىل اأخرى، والغاية 
من درا�ســـة الأ�ســـباب ه� ال�ســـعي لتخفيفها وردمها 
قبـــل اأْن ت�سبـــح حفرة عميقة ي�سعـــب اخلروج منها. 
باخت�ســـار فـــاإّن احل�ســـد �ســـع�ر ميكن اأْن ن�ســـميه 
انفعال...معانـــاة باملعنـــى احلريف للكلمـــة، ونحن ل 
نريد املبالغة ول التقليل من اأهميته، اإلَّ اأّننا ن�ستطيع 
التعـــرف عليـــه فينـــا ويف الآخريـــن كـــي تكـــ�ن اأكر 
حت�سينـــًا من اأجل التعامل مع هـــذا النفعال املقيت 
بحيـــث نتجنـــب الأ�ســـرار الكبـــرية ومننـــع ح�س�ل 

معانـــاة ل لزوم لها. 
�سبا عبد علي خما�س
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قـــال اهلل تعـــاىل: }وَمِنَ النَّاِس مَنْ يَشْـــِري نَْفسَـــهُ 
هُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ{ )البقرة:207( هِ وَاللَّ ابْتَِغاءَ مَرَْضـــاةِ اللَّ
حديثنـــا حـــ�ل مـــا قام بـــه علـــي عليه ال�ســـالم مـــن ت�طني 
النف�ـــس لكل مكروه وبالء يف �ســـبيل الإ�سالم والدفاع عنه ومن 
اأجـــل الت�سحية والتفادي، وه� �ســـيء ي�ســـري مما قـــام به اأب�ه 
�ســـيدنا اأب� طالب عليه ال�ســـالم يف الدفاع عن النبي �سلى اهلل 

عليـــه واآله وحماية لـــه و�سدق من قال:
وابن���ه طال���ب  اأب���و  ول���ول 

مل���ا مث���ل الدي���ن �س���خ�سًا وقام���ا
وحام���ى اآوى  مبك���ة  ف���ذاك 

احلمام���ا ج����س  بي���رثِب  وه���ذا 
لله���دى فاحت���ًا  ذا  ف���اهلل 

ختام���ا للمع���ايل  ذا  وهلل 
فقد خلق اهلل تعاىل عليًا عليه ال�ســـالم ليك�ن اأح�ســـن وزير 
واأ�ســـرف ن�سري للر�ســـ�ل �سلـــى اهلل عليه واآلـــه واأوفى مدافع 
واأق�ى جماهد يف �ســـبيل الإ�ســـالم، ولقد حتقـــق الهدف الذي 
ُخلق علي عليه ال�ســـالم من اأجلـــه، فكانت نه�سته املباركة ي�م 
الإنـــذار واإجابته طلب الر�ســـ�ل �سلـــى اهلل عليه واآلـــه وتلبيتِه 
لندائـــِه، فكانت تلك النه�سة فاحتة قيامـــِه وجهاده، اإذ جتلت 
يف �ســـخ�سيتِه وعبقرتيه، وظهر مدى اعتماده على اهلل تعاىل 

وعلى نف�ســـه املت�ّســـبعة بالإميان وقلبه املطمئن بذكر اهلل. 
اإلمام عيل من املهد إىل اللحد

جربائيـــل  اإىل  الليلـــة  تلـــك  يف  تعـــاىل  اهلل  اأوحـــى  وقـــد   
وميكائيـــل: ))اأيّن ق�سيت على اأحدكما بامل�ت فاأّيكما ي�ا�ســـي 

�ساحبـــه؟ فاختـــار احلياة كالهمـــا، فاأوحـــى اهلل اإليهما: هاّل 
كنتمـــا كعلي بن اأبـــي طالب، اآخيت بينه وبـــني حمّمد، وجعلت 
عمـــر اأحدهما اأكر من الآخر، فاختـــار الإمام علي امل�ت واآثر 
حمّمـــدًا بالبقاء وقام يف م�سجعـــه، اهبطا فاحفظاه من عدّوه 
فهبط جربيل وميكائيل فقعد اأحدهما على راأ�ســـه والآخر عند 
رجليه يحر�ســـانه من عدّوه وي�سرفان عنه احلجارة، وجربيل 
يقـــ�ل: ))بخ بخ لك يا بن اأبي طالب من مثلك يباهي اهلل بك 

مالئكة �ســـبع �ســـماوات((. امل�سرت�سد: �س 433
وقال الإمام علي عليه ال�سالم:

وقيت بنف�س���ي خري من وطاأ احل�سى  
ومن طاف بالبيت العتيق وباحلجر

يخ���اف ر�س���ول اهلل اأن ميك���روا به
فنج���اه ذو الط���ول الإله م���ن املكر

اآمن���ا الغ���ار  وب���ات ر�س���ول اهلل يف 
من ال�س���ر يف حفظ الإله ويف �س���رت

يبيتونن���ي فيم���ا  اأراعيه���م 
وقد طبت نف�سي على القتل والأ�سر

ونـــ�م الإمـــام علي عليـــه ال�ســـالم يف فرا�ـــس النبي حممد 
�سلـــى اهلل عليـــه واآله وارتـــداوؤه لبا�ســـه والت�ســـّرف على اأنه 
ر�ســـ�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأكرب دليل على خالفة الإمام 
علي عليه ال�ســـالم خلامت الأنبياء، فاأثبت بالدليل القاطع اأنه 
كان الأول يف جمـــالت احلياة كافة فكان اأمن�ذجا للب�ســـرية 

�سفاته.                              جميع  يف 

اأول من باع نف�سه اأبتغاء مر�ساة اهلل
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�سبح الهدى مالأ ال�ج�د �ســـرورًا
اأطلعـــت يا �ســـهر الربيع م�ســـرقًا
�ســـهر الربيـــع اأتـــى مب�لـــد اأحمد
ولده عنـــد  الأطيـــار  وتــــرمن 
واأتـــى الن�ســـيم مب�ســـرًا ومعطـــرًا
واحل�ريف غرف اجلنان تبا�سرت
ملـــا بـــدا وجـــه احلبيـــب تـــالألأت
�ســـاجدًا ي�ســـبح  اآمنـــة  وراأتـــه 
جهـــرة لك�ســـرى  اإيـــ�اٌن  وان�ســـق 
ولده عنـــد  الأ�سنـــام  ت�ســـاقط 
ذنبـــِه ٍمـــن  َول  اآدم  ت�ســـفع  ملـــا 
وكـــذاك ن�ح يف ال�ســـفينة قد جنا
والأنبيـــاء َجميُعُهـــُم ًقـــد ب�َســـُروا
طفئـــت بـــه نـــار املج��ـــس تذلـــاًل
ب�ســـراكم يـــا اأمـــة الهـــادي لكـــم
دائمـــًا ربـــي  اهلل  عليـــك  �سلـــى 

منـــريا احلبيـــب  وجـــه  بـــدا  ملـــا 
قمـــرًا يفـــ�ق مـــع الكمال بـــدورا
ب�ســـريا  بالهنـــاء  اأتانـــا  ولـــد 
فرحًا ومـــال الغ�سن منـــه بدورا
بقـــدوم اأحمـــد يف الأنـــام نذيـــرًا 
نـــذورا النبـــي  مبيـــالد  وق�ســـت 
كل البقـــاع وقـــد نطقـــن �ســـك�را
عنـــد ال�لد اإىل ال�ســـماء م�ســـريا
وغـــدا حزينـــًا يف الأنـــام ك�ســـريا
زفـــريا منـــه  الكهـــان  وت�سعـــد 
غفـــ�را وكان  الإلـــُه  غفـــر 
بـــذاك خبـــريا فا�ســـاأل  مبحمـــٍد 
و�ســـدورا مـــ�ردًا  اأحمـــد  بـــ�لِد 
وغذا بـــه �سيـــب الغمـــام مطريا
وحريـــرا جنـــة  القيامـــة  يـــ�م 
كثـــريا وزاد  الدنيـــا  دامـــت  مـــا 

�سبح الهدى مالأ الوجود �سرورًا

حممد بن عمر الواقدي
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مـــن امل�ؤمنات امل�اليات لأهل البيت عليهم ال�ســـالم، وقفت اإىل 
جنـــب اأبيها حينما اأحـــاط به الأعداء يف بيته، بعد اأن رّد على ابن 
زياد حينما تناول احل�ســـني )عليه ال�ســـالم( واأهـــل بيته، ونعتهم 
بنع�ت كاذبة، وقالت ل�الدها حينما راأته وحيدًا يدافع عن نف�ســـه 
وهـــ� اأعمى: يا اأبت ليتنـــي رجاًل اأخا�سم بني يديـــك الي�م ه�ؤلء 

الفجـــرة، قاتلي العـــرتة الربرة.
قال ال�ســـيد بن طاوو�ـــس يف مقتل احل�ســـني عليه ال�ســـالم: قال 
الراوي: ثم اإّن ابن زياد �سعد املنرب فحمد اهلل واأثنى عليه، وقال 
يف بع�س كالمه: احلمد هلل الذي اأظهر احلق ون�سر اأمري امل�ؤمنني 

واأ�سياعه، وقتل الكذاب بن الكذاب.
فمـــا زاد على الكالم حتى قـــام اإليه عبد اهلل بن عفيف الأزدي 
- وكان من خيار ال�ســـيعة وزهادها، وكانت عينه الي�ســـرى ذهبت 
يف يـــ�م اجلمـــل والأخرى يف يـــ�م �سفـــني، وكان يالزم امل�ســـجد 
الأعظـــم ي�سلي فيه الليل - فقال: يابن زياد الكّذاب ابن الكّذاب 
اأنت واأب�ك ومن ا�ستعملك واأب�ه، يا عدّو اهلل تقتل�ن اأبناء النبيني 

وتتكلمـــ�ن بهذا الكالم على منابر امل�ؤمنني.
قال الراوي: فغ�سب ابن زياد وقال: من هذا املتكلم؟

فقـــال: اأنـــا املتكّلم يا عـــدو اهلل، اأتقتـــل الذريـــة الطاهرة التي 
اأذهب اهلل عنها الرج�س وتزعم اأّنك على دين الإ�سالم، واغ�ثاه، 
اأيـــن اأولد املهاجرين والأن�سار لينتقم�ا من طاغيتك الّلعني على 

ل�سان ر�س�ل رب العاملني.
قال الراوي: فـــازداد غ�سب ابن زياد حتـــى انتفخت اأوداجه، 
وقال: علّي بـــه. فتبادرت غليه اجلالوزة من كل ناحية لياأخذوه، 
فقامت الأ�ســـراف مـــن بني عمه فخل�س�ه مـــن اأيدي اجلالوزة، 

واأخرج�ه من باب امل�ســـجد وانطلق�ا به اإىل منزله.
فقال ابـــن زياد: اذهبـــ�ا اإىل هذا الأعمى اأعمـــى الأزد، اأعمى 

اهلل قلبـــه كما اأعمى عينـــه فاأت�ين به، قال: فانطلقـــ�ا اإليه، فلّما 
بلغ ذلـــك الأزد اجتمعـــ�ا، واجتمعت معهم قبائـــل اليمن ليمنع�ا 
�ساحبهـــم، قـــال: فبلغ ذلك بن زياد فجمع قبائـــل م�سر و�سّمهم 

اإىل حممد بن الأ�ســـعث واأمرهـــم بقتال الق�م.
قـــال الـــراوي: فاقتتلـــ�ا قتاًل �ســـديدًا حتى قتـــل بينهم جماعة 
مـــن العرب، قال، وو�سل اأ�سحاب ابن زيـــاد اإىل دار عبد اهلل بن 
عفيـــف، فك�ســـروا الباب واقتحمـــ�ا عليه، ف�ساحـــت ابنته: اأتاك 

الق�م مـــن حيث حتذر.
فقـــال: ل عليـــِك ناوليني �ســـيفي فناولته اإيـــاه، فجعل يذب عن 

ويق�ل: نف�سه 
اأنـــا ابُن ذي الف�ســـِل عفيٌف الطاهِر

عامـــِر ُام  وابـــُن  �ســـيخي  عفيـــٌف 
وحا�ِســـٍر َجمِعُكـــم  ِمـــن  دارٍع  كـــم 

مغـــاوِر جــــــــــّدلته  وَبـــــــــــَطٍل 
قـــال: وجعلـــت ابنتـــه تق�ل: يـــا اأبِت ليتنـــي رجـــاًل ُاخا�سم بني 

يديـــك الي�م هـــ�ؤلء الفجرة قاتلي العـــرتة الربرة.
قـــال: وجعـــل الق�م يـــدورون عليه مـــن كل جهة وهـــ� يذب عن 
نف�ســـه فلم يقـــدر عليه اأحد، وكلما جاءوه من جهـــة قالت: يا اأبت 

جاوؤوك من جهـــة كذا، حتى تكاثروا عليـــه واأحاط�ا به.
فقالت: بنته: واذله، يحاط باأبي ولي�ـــس له نا�سر ي�ســـتعني به، 

فجعل يدير �سيفه ويق�ل:
اأُق�ســـم لـــ� ُيف�ســـُح يل عـــن َب�ســـري

�ســـاق َعليكـــم م�ســـدري ومـــ�ردي
ثـــم اأخذوه اإىل ابن زياد، وجرت بينهم م�ســـاحة كالمية يذكرها 

اأ�سحاب التاريخ، ثم اأمر ابن زياد فقتل، ثم �سلب يف ال�سبخة.

بنت عبد اهلل بن عفيف الأزدي
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ال�ســـدف بنـــت عبد اهلل بن عمـــر الأن�ساري ال�ســـهيدة يف 
�سبيل راأ�س احل�ســـني بن علي عليهما ال�سالم نقل الدربندري 
يف اأ�ســـرار ال�سهادة:�س498، عن اأبي خمنف اأنه قال ملا جرد 
مب��سل  ثالث�ن �ســـيفًا حتالف�ا على قتل خ�يل لعنه اهلل ومن 
معـــه فبلغه ذلك فلم يدخل البلد واأخذ على تل عفراء ثم على 
عـــني الـــ�ردة وكتبـــ�ا اإىل �ساحب حلـــب اأن تلقانا فـــاإن معنا 
راأ�ـــس احل�ســـني اخلارجي فلما و�سل الكتاب اإليه علم به عبد 
اهلل بن عمر الأن�ساري فعظم ذلك عليه وكر بكاوؤه وجتددت 
اأحزانـــه لأنه كان يف زمن الر�ســـ�ل �سلى اهلل عليه واآله يحمل 
لهـــم الهدايـــا وكان احل�ســـن واحل�ســـني عليهمـــا ال�ســـالم ل 
يفارقانه على عهد ر�ســـ�ل اهلل �سلـــى اهلل عليه واآله فلما بلغه 
�ســـم احل�ســـن عليه ال�ســـالم وم�ته مثل يف منزله قربًا وحلله 
باحلريـــر والديباج وكان يندب احل�ســـن ويرثيـــه ويبكي عليه 
�سباحًا وم�ســـاًء، فلما بلغه حينئذ قتل احل�ســـني عليه ال�سالم 
وحمـــل راأ�ســـه اإىل يزيد وو�س�لـــه اإىل حلب دخـــل منزله وه� 
يرعـــد ويبكي فلقته اأبنته درة ال�ســـدف فقالت ما بك يا اأبتاه 
ل بكـــى بك الدهر ول نزل بق�مك القهـــر اأخربين عن حالك 
فقال لها يا بنية اإن اأهل ال�ســـقاق والنفاق قتل�ا ح�سينًا و�سب�ا 
حرميـــه والقـــ�م �ســـائرون بهـــم اإىل اللعني يزيـــد وزاد نحيبه 

يق�ل: جعل  وبكاوؤه 
العينـــان وفا�ســـت  العـــزاء  قـــل 

والأ�ســـجان بـــالأرزاء  وبليـــت 
قتلـــ�ا احل�ســـني و�ســـريوا لن�ســـائه

حـــرم الر�ســـ�ل ب�ســـائر البلـــدان
منعـــ�ه مـــن مـــاء الفـــرات بكربال

وعـــدت عليـــه ع�سابة ال�ســـيطان
�ســـلب�ا العمامة والقمي�س وراأ�سه

ق�ســـرًا يعلـــى فـــ�ق راأ�ـــس �ســـنان

فقالـــت له ابنته يـــا اأبتاه ل خري يف احلياة بعـــد قتل الهداة 
ف�اهلل لأحر�سّن يف خال�س الراأ�ـــس والأ�ســـارى واأخذ الراأ�ـــس 
ودفنه عني يف داري واأفتخر به على اأهل الأر�س اإن �ســـاعدين 
الإمـــكان وخرجت درة ال�ســـدف وهي تنادي يف اأطراف حلب 
واأزقتها قتل ويلكم الإ�ســـالم ثم دخلت منزلها ولب�ســـت درعًا 
وتـــاأزرت بال�ســـ�اد وخرجت وخـــرج معها من بنـــات الأن�سار 
وحمري �سبع�ن فتاة بالدروع واملغافر فتقدمتهّن فتاة يقال لها 
نائلة بنت بكري بن �سعد الأن�ساري و�سرن من ليلتهّن حتى اإذا 
كان عند طل�ع ال�سم�س اإذ لحت لهّن الغربة من البعد ولحت 
الأعالم و�سربت الب�قات اأمام الراأ�ـــس فكمنت درة ال�سدف 
ومن معها حتى قرب الق�م منهّن ف�سمعّن بكاء ال�سبيان ون�ح 
الن�ساء، فبكت درة ال�سدف ومن معها بكاًء �سديدًا وقالت ما 
راأيكّن قلن الراأي اأن ن�سرب حتى يقرب�ا منا وننظر عدة الق�م 
حتـــى اإذا طلعت الرايات واإذا حتتها رجال قد تلثم�ا بالعمامي 
وجردوا ال�ســـي�ف و�ســـرع�ا الرمـــاح والبي�س تلمـــح، والدروع 
ت�ســـمع وكل منهم يرجتز، فاأقبلت درة ال�سدف عليهّن وقالت 
الراأي اأن ن�ســـتنجد ببع�س قبائل العـــرب ونلتقي الق�م وت�جه 

جي�ـــس يزيد اإىل حلب ودخل�ا من باب الأربعني.
اإىل اأن قـــال: قالـــت ما لنا اإّل اأن نكاتـــب اأهل حلب فينجدنا 
ع�ســـكرهم فاأر�ســـلت اإليهم فجاءت �ســـتة اآلف فار�س وراجل 
فت�ا�سلت اجلي��ـــس من كل مكان واأقام كل منهم القتال اأيامًا 
فتكاثرت اجلي��ـــس علـــى درة ال�سدف ومن معهـــا فقال�ا قد 
جاءنـــا ما ل طاقة لنا به ومل يـــزل يقاتل�ن الق�م اإىل اأن قتلت 
درة ال�سدف ومن اأهل املدينة قتل �ســـتة رجال واأثنتا ع�ســـرة 
امراأة واأخذ منهم الروؤو�ـــس وال�ســـبايا واحلرم وركبت الن�ساء 

واأت�ا بهم اإىل حم�س.

درة
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الإ�ــســالح  يف  اأداة  �سكلت   لل�ج�د  الإ�ــســالم  روؤيـــة  اإن 
الــروؤى  معطيات  حتديث  من  والتمكني  للنف�س  احلقيقي 
للن�سج  فر�سة  للب�سرية  الت�حيد  اأتـــاح  فقد  الفكرية. 
واخلا�سعة  لالأ�ساطري  التابعة  و�سعيتها  وجتاوز  والتبدل 
طريقًا  الفالح  من  امل�ؤمن  الإن�سان  هذا  متخذًا  لالإن�سان 
اأهم فكرة يف الإ�سالم وهي الت�حيد، فهذا  له نح� تاأكيد 
اإىل حم�سلة  نهاية املطاف  الإن�سان يف  ي��سل  الفالح ه� 
اأو  الفردي  امل�ست�ى  على  ذلك  كان  �س�اء  و�سل�كه،  لعمله 

املجتمعي. 
* الت�حيد يعني الغائية التي ترف�س فكرة عبثية الك�ن 

اأو �سدفيته اأو له� اخللق.
ولي�س  "الفالح"  الت�حيد ه�  اإطار  الإن�سان يف  * طريق 

"اخلال�س".
الإن�سان و�سل�كه �س�اء كان  القدر" ه� حم�سلة عمل   *

ذلك على امل�ست�ى الفردي اأو املجتمعي.
و�سعيتها  وجتاوز  والتبدل  للن�سج  فر�سة  للب�سرية  اأتاح 

التابعة لالأ�ساطري واخلا�سعة لالإن�سان.
لل�ق�ف على رحاب روؤية �ساملة للف�ساء املعريف الرحب 
للت�حيد اخلال�س، مبينة اأنه ه� الن�اة ال�ساحلة لتاأ�سي�س 
ق�ي ملفه�م خالفة الإن�سان يف الأر�س، وحمله الأمانة التي 
وحملها  حملها،  من  واجلبال  والأر�ــس  ال�سم�ات  اأ�سفقت 

من  الدرا�سة  تبني  مقارن  م��س�عي  معريف  وبتحليل  ه�. 
ثالث ع�سر زاوية، قيمة الت�حيد الإ�سالمي على �سعيدي: 
دواعــي  من  الأر�ــس  هــذه  على  للعمران  املحررة  التخلية 
التمكني  دواعــي  لكل  املكر�سة  والتحلية  واخللل،  الف�ساد 

وال�سالح والإ�سالح".
الآن،  حتى  للكتاب  عربية  طبعة  ت�جد  ل  احلقيقة  ويف 
وقد اعتمدت يف هذا العر�س على ن�سخة املرتجم الدكت�ر 

ال�سيد عمر.
ومن ناحية اأخرى فاإن عر�س هذه الدرا�سة من ال�سع�بة 
لكل  متكامل  معريف  ا�ستيعاب  اإىل  حتتاج  لأنــهــا  مبكان 
الأفكار التي تناولتها الدرا�سة، حيث حتمل كل جملة فيها 
م��س�عًا يحتاج اإىل اإعمال الذهن والبحث الدقيق، وذلك 
لعمق الفكرة املطروحة و�سرورتها للعقل امل�سلم املعا�سر. 
الكتاب  هــذا  ي�سمى  اأن  املرتجم  على  اقرتحت  فقد  لــذا 
ل�سيد  القراآن"  "يف ظالل  الت�حيد" على غرار  "يف ظالل 
قطب، والذي ميثل قيمة ترب�ية ومعرفية ومنهجية كبرية 
يف جمال الإ�سالح املنطلق من الروؤية املعرفية الإ�سالمية 
وافقني  وقد  �سهيد،  وه�  ال�سمع  األقى  اأو  قلب  له  كان  ملن 

واأ�ساف اأّن كتاب الت�حيد للفاروقي ميثل "زادًا جديدًا".

املنطلقات الفكرية والتاأ�سي�س املعريف
ينطلق الفاروقي يف كتابه احل�ساري امل�سمى بـ )الت�حيد– 

فكرة التوحيد يف الفن الإ�سالمي  
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م�سامينه على الفكر واحلياة( من ثالث اأوليات:
وما  الإ�سالمية  الأمــة  حال  بني  التناق�س  هذا  الأوىل: 
"ال��سط"  الر�سايل  لدورها  تقديرًا  عليه،  تك�ن  اأن  يجب 

"ال�ساهد" "اخلريي".
لعدم  نتيجة  الأمة  الإ�سالحية يف  الثانية: ف�سل اجله�د 
العتبار لنذير التغيري }إِنَّ اهلَل اَل يَُغيِّرُ مَا بَِقوْمٍ حَتَّى 
بَِأنَّ  }َذلِــكَ  )الرعد:11(،  بَِأنُْفسِِهمْ{  مَا  يَُغيِّرُوا 
اهلَل َلمْ يَكُ مَُغيِّرًا نِعْمًَة َأنْعَمَهَا عََلى َقوْمٍ حَتَّى يَُغيِّرُوا 

مَا بَِأنُْفسِِهمْ{ )األنفال:53(.
اخلا�س  باإطالق  قامت  لأنها  ف�سلت  ال�سلفية  فاحلركة 
وغياب  الــ�عــي  تتابعية  غياب  والــ�ــســنــ�ان:  الــعــام،  على 
ركزت  فقد  احلك�مات  اأمــا  الفكرية،  الــروؤيــة  يف  العمق 
واأهملت  تاأديتها،  ت�ستطع  مل  التي  املادية  املتطلبات  على 

اجل�انب الروحية.
الثالثة: الإ�سالم كما كان �سر النه�سة وال�ج�د والبقاء 
يف املا�سي، فه� اأي�سًا �سر النه�سة والإ�سالح يف احلا�سر 
والإ�سالم وه� يف نف�س ال�قت يقي امل�سلم من اآفات ثالث:

1-    اإدعاء القدرة على غزو الطبيعة.
2-    الإ�سابة بالغرور اإذا جنح يف ذلك.

3-    الإ�سابة بالياأ�س والإحباط اإذا ف�سل.
ي�سعى الكتاب كما يذكر الفاروقي اإىل:

لل�ج�د  الإ�سالم  بروؤية  امل�سلم  ال�سباب  تعريف      )1(
للنف�س،  احلقيقي  الإ�ــســالح  يف  لــه  �سالحًا  ذلــك  ليك�ن 
ومتكينهم من القدرة على حتديث معطيات الروؤى الفكرية 

لالإ�سالحيني الأوائل.
)2(     ت�سليط ال�س�ء على العالقة ال�ثقى بني الإ�سالم 
و�سرورة  الإن�ساين.  والن�ساط  والفكر  احلياة  وجمــالت 
تاأ�سي�س الربامج الإ�سالحية على اأ�سا�س الت�حيد الذي ه� 

ج�هر الإ�سالم ون�اته.

التوحيد: جوهر اخلربة الدينية
ي�ؤكد الفاروقي رحمه اهلل على اأن مفه�م الرب ه� ن�اة 
اخلربة الدينية. وعلى �سهادة )ل اإله اإل اهلل( الركن الأول 
اهلل  فهم  يف  امل�سلم  مركزية  على  ي�ؤكد  كما  الإ�سالم.  يف 
وبناء ت�س�ره املعريف والعقدي. كما ناق�س الفاروقي روؤيتني 
الإلهية  الــذات  ت�س�ر  يف  وحتديدًا  "الت�حيد"  مفه�م  يف 

وعالقتها بالك�ن. روؤية الفال�سفة التي ت�سري اإىل خلق اهلل 
اأ�سباب حركته وفعله بداخله. والتي تعني  واإيداعه  للعامل 
تخلي اهلل عن الك�ن بعد اخللق، والروؤية الدينية التي ت�ؤكد 
تنتهي  التي  الك�ن  وارتباط اهلل بحركة  على )الإحــداث( 
اإىل  الروؤية  ي�سمى مبداأ )الغائية(. وت�سري هذه  اإليه فيما 
اأنه:  تعني  والتي  )الإله(  املعيارية يف مفه�م اهلل  ت�سمني 
املدبر، �ساحب الأمر والنهي والعناية لكل ما يف ال�ج�د. 
وه� م�سدر الأمر التك�يني. اأو م�لد الدافعية، اأو املعيارية 
وج�د  لي�س  الإ�سالمي  الت�س�ر  به  اأتى  الذي  اجلديد  ،اإن 
الإ�سالم  اإله، بل ت�حيد اهلل ووحدانيته وتفرده: لذا عنى 
بتطهري ال�عي الديني من ال�سرك فا�ستخدم األفاظ: اأحد، 

�سمد، فاطر.
وح�سارة  كاملة  ثقافة  اجتماع  عن  تعرب  كلمة  الت�حيد: 

كاملة وتاريخ كامل.
ولل�اقع  للحقيقة  عامة  روؤية  الت�حيد  اأن  الفاروقي  يرى 
وللعامل وللمكان وللزمان ولتاريخ الإن�سانية ومل�سريها، ويف 

لبه تكمن املبادئ التالية:
اأ - الثنائية: بني عامل اخلالق )اهلل( واخللق.

ب - الت�س�رية: وهي العالقة بني نظامي اخلالق واملخل�ق 
وهي فكرة ت�س�رية يف طبيعتها تعتمد يف مرجعيتها عند 
الإن�سان على العقل اأو الفهم - الذي يراه الفاروقي فطري 
- حيث اإن كل الب�سر م�ؤهل�ن ملعرفة امل�سيئة الإلهية ب�احدة 
من طريقتني اأو كلتيهما: ال�حي، اأو ال�ستنباط من الدلئل 

الك�نية.
له�  اأو  اأو �سدفيته  الك�ن  الغائية: وهي �سد عبثية  ج - 

اخللق؛ فالك�ن له غاية خلقه خالقه من اأجلها.
وه�  للتط�يع.  الطبيعة  وقابلية  الإن�سانية  القدرة   - د 

الأمر الذي يقت�سي حتقيق غاية اهلل يف الزمان واملكان.
هـ - امل�س�ؤولية واملحا�سبة.

الدينية  اخلربة  ج�هر  ميثل  باعتباره  الت�حيد  ويتمثل 
الفكري  ت�س�ره  يف  تظهر  جــ�انــب  عــدة  يف  امل�سلم  لــدى 

واحل�ساري وت�سمل تلك اخلربة:
-    اإدراك امل�سلم اأن وج�ده لي�س عبثيًا.

-    وج�ده له غاية غري متطابقة مع م�سايرة اله�ى.
-    احلقيقة النهائية يف نظر امل�سلم تت�سكل من نظامني: 

النظام املتعايل، النظام الطبيعي.
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-    ي�ستمد امل�سلم القيم احلاكمة ل�ج�ده الطبيعي من 
النظام املتعايل )الذي ل ي�جد فيه اإل اإله ال�احد الأوحد(.
الهداية  اآخر ل�ستمداد  اأي م�سدر  امل�سلم  ي�ستبعد      -

منه.
وكل  والــ�ــســعــادة  املتعة  مــذهــب  اأن  امل�سلم  يعتقد      -
النظريات النابعة من النظام الطبيعي ذاته جمرد هراء 

بل تدخل يف باب ال�سرك )العتقاد فيها(.

التوحيد: لباب الإ�سالم "ل اإ�سالم بال توحيد"
يعترب  مقدمات  من  العن�ان  هــذا  يف  الفاروقي  ينطلق 
امل�ست�ى  على  الت�حيد  اأهمية  ح�ل  بالبداهة  تت�سم  اأنها 

احل�ساري وهي:
-    الإ�سالم ج�هر احل�سارة الإ�سالمية.

-    الت�حيد ج�هر الإ�سالم: الت�حيد ج�هر احل�سارة 
الإ�سالمية.

احلــــ�ــــســــارة      -
الإ�ـــســـالمـــيـــة تــ�ــســتــمــد 

ه�يتها من الت�حيد.
ــن نــاحــيــة  ويــــ�ؤكــــد مــ
– على  اأيــ�ــســًا  اأخــــرى– 
مفه�م  يف  خلل  اأي  اأن 
بالطبع  يـــ�ؤدي  الت�حيد 
يف  وانـــهـــيـــار  ــل  خــل اإىل 
ــه  ــ ــــن ذات ــدي ــ مـــفـــهـــ�م ال
بكامله، والتزام الإن�سان 
وامتثاله  ربـــه،  بــعــبــادة 
اأوامره واجتناب ن�اهيه.

مفاهيمي  انهيار   – ال�سطراب  هــذا  على   – يرتتب  كما 
"اهلل"  )الفردية( ال�سمدية التي يعطيها الت�حيد ملفه�م 
اأو اأكر  "الإله".وهذا ما حكاه القراآن فاإن وج�د اإلهني  اأو 

ي�ؤدي اإىل:
- عل� بع�سهم على الآخر.

- ف�ساد ال�سماوات والأر�س
- انهيار النظام ال�سنني.

- انهيار امل�ؤ�س�سة النب�ية.
�سهدتها  التي  الب�سرية  التدخالت  على  الفاروقي  يعرج 

امل�سيحية واليه�دية يف مفه�م "الت�حيد" و"فكرة الت�سامي 
تغيريات  اأنها �سهدت  واأكد على  الإلهية"،  للذات  والتعايل 
ومفارقة  بتفرد  اأطاحت  اأي�سًا،  ومعرفية  كبرية  عقدية 

الذات الإلهية، واأرجع ذلك اإىل عدة اأ�سباب منها:
ربهم،  عليهم من  تنزل  ما  وتاأويل  فهم  -    اخلطاأ يف 
والذى ل عالقة له بال�س�رة الأ�سلية املنزلة على ر�سلهم 

)البقرة: 79، الت�بة: 31(.
لليه�د،  ــ�ة  والأب ب�سيغة اجلمع،  -    احلديث عن اهلل 
واأن�سنة الإله )التعامل مع الإله باعتباره اإن�سانًا( اأو تاأليه 

الإن�سان كما عند امل�سيحية.

انعكا�سات التوحيد يف احل�سارة الإ�سالمية
مناحي  كل  يف  امل�سلمني  الــتــزام  على  الفاروقي  ي�ؤكد 
لذلك  و�سرب  الإلهية  للذات  ال�سامي  بالت�س�ر  حياتهم 

مثالني من احل�سارة والتاريخ الإ�سالمي:
املتعايل  الطابع      -1
الإلهية  لــلــذات  املــفــارق 
الإ�ـــســـالمـــي.  الـــفـــن  يف 
وجد  اأن  يثبت  مل  حيث 
الفنان�ن  ــدعــه  اأب فيما 
نــقــ��ــس  يف  ــمــ�ن  ــل ــس ــ� امل
اأي  ــاجــد  ــس املــ� وتـــزيـــني 
تــعــاىل  اهلل  بـــني  ربــــط 
اأ�ــســيــاء  اأو  ــ�ر  �ــس واأيــــة 
كل  جاءت  ح�سية..حيث 
ت�ؤكد  الإ�سالمية  الفن�ن 
"تعاىل  املبداأ  هــذا  على 
والت�سبه  والتج�سد  الرتمز  عن  الإلهية"  الذات  ومفارقة 
والتمثل اأو ال�سرك؛ بل جاءت ت�ؤكد املبداأ ال�سابق وتع�سده.
2-    الطابع املتعايل املفارق للذات الإلهية يف اللغة عند 
األ�سنتهم  اختالف  على  امل�سلم�ن  حافظ  امل�سلمني..حيث 
مراعاة  على  الثقافية  وخلفياتهم  واأعراقهم  ولهجاتهم 
عنها  عرب  كما  الإلهية  للذات  املــفــارق  املتعايل  الطابع 
القراآن الكرمي. وكان ذلك وا�سحًا يف اعتبار امل�سلمني كل 
امل�سلمني اأن الن�س العربي للقراآن ه� وحده القراآن. وما 

عداه من ترجمات فهي لفهم معانيه.
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للذات  واملتعايل  املتفرد  املفه�م  العربية واحلفاظ على 
الإلهية

ــه رغــم امــتــداد الــزمــن على نــزول  اأ�ــســار الــفــاروقــي اأن
للغة  الكامل  احلفظ  اأن  اإل   – تقريبًا  قرنًا   15  – القراآن 
ماليني  وا�ستعمال  فيها  املتاأ�سلة  ق�اعدها  بكل  العربية 
التي  التاأويل  م�سكالت  معظم  اإزالة  اإىل  اأدى  لها،  الب�سر 
تنزله.  فرتة  ط�ل  على  للقراآن  املعا�سر  القارئ  ت�اجه 

واأدى هذا احلفظ اإىل:
-    تنزيل الأحكام القراآنية على ال�اقع املتجدد واملتغري.

-    ترجمة املبادئ القراآنية اإىل ت�سريعات.
يف  امل�ؤ�س�سة  الفهم  ومعايري  �س�ابط  ا�ستمرارية      -

ع�سر النب�ة وال�سحابة اإىل الآن.

الإجنازات القيمية للتوحيد
يطرح الفاروقي ثالث معان قيمية للت�حيد:

املمكنة  الع�امل  "اأف�سل"  لي�ست هي  اأن اخلليقة  اأولها: 
 ،7 )ال�سجدة:  فيها.  عيب  ول  )كاملة(  اإّنها  بل  فح�سب 

امللك: 4-3(.
واملاآزق  امل�سكالت  م�اجهة  على  الإن�سان  قدرة  ثانيها: 
اإىل  يحتاج  بل  خمل�س،  اإىل  يحتاج  ل  اإّنــه  حيث  بنف�سه 
ثم  ومن  الإلهية.  الك�نية  ر�سالته  اأداء  يف  ب�اجبه  القيام 

فطريق الإن�سان ه� "الفالح" ولي�س "اخلال�س".
ثالثها: امل�ساواة، حيث اإنه ل حمل للتمييز بني الأماكن 
والب�سر كم��س�ع للفعل الأخالقي، مبا اأن اخلري ال�اجب 
واحدة  الإلهية  الإرادة  تلك  الإلهية،  الإرادة  ه�  التحقيق 
ويتعني  وحــده  باخلالق  متعلقة  لك�نها  املخل�قات،  لكل 

عليهم اخل�س�ع لها.

التوحيد والتاريخ
لالإن�سان  الــتــ�حــيــد  ــة  ــزامــي اإل مــن  ــفــاروقــي  ال ينطلق 
يت�قع  الإ�سالم  اأن  ذلك  على  ويرتتب  العمل،  باأخالقية 
من امل�سلم اأن يتدخل يف �سري الزمان واملكان )التاريخ(، 
فهذا العامل الدني�ي ه� اململكة والف�ساء املكاين والزماين 
ال�حيد الذي ميكن اأن يحقق فيه امل�سلم - باختياراته - 
للم�سلم درجة  الإلهية، فالتاريخ حي�ي  الإرادة  اأو  امل�سيئة 
اأنه  يعلم  امل�سلم  اأن  با�ستثناء  لل�سي�عي،  بالن�سبة  حي�يته 

ه�  اإمنا  "القدر"  واأن  التاريخ،  �سناعة  عن  امل�س�ؤول  ه� 
امل�ست�ى  على  ذلــك  كــان  �ــســ�اء  و�سل�كه  عمله  حم�سلة 

الفردي اأو املجتمعي.

التوحيد مبداأ املعرفة
بل�غ  ه�  واليقني  اليقني،  يعني  الإ�ــســالم  يف  الت�حيد 
امل�سهد  يف  "الإميـــان"  من  يفهم  ما  عك�س  وه�  احلقيقة 
الفكري الغربي الذي يعنى ال�سك والت�سكيك فعلى العك�س 
ه� حقيقة  الإ�سالمي  الإميان  امل�سيحي جند  الإميان  من 

ي�سل العقل اإليها عن طريق اليقني.
الإميان مق�لة معرفية يف الإٍ�سالم؛ لأنه يرتبط باملعرفة 
وب�سحة الأخبار التي يتاأ�س�س عليها، ل�سيما مع م�ساحبة 
هي  التي  والعقالنية  والتعقل  للعقل  الإميــانــيــة:  القيمة 
اأدوات املعرفة وهي يف ال�قت نف�سه �سادرة عن العتقاد 

وال�حي.
ي�سفه  كما   – للمعرفة  مبداأ  ب��سفه  الت�حيد  ولباب 
واأنــه  احلــق،  تعاىل ه�  بــاأن اهلل  الإقــرار  ه�   – الفاروقي 
واحد ل �سريك له. وي�ستبطن هذا الإقرار وج�ب رد اأمر 
وتعاىل،  �سبحانه  اإليه  البت يف كل خالف، ويف كل �سك، 
وباأنه ل دع�ى ت�ستع�سى على املعايرة والبت القاطع فيها. 
فالت�حيد اإقرار باأن احلقيقة قابلة لأن تعرف، واأن ب��سع 

الإن�سان اأن ي�سل اإليها.
مق�لتني  املنطلق  هـــذا  �ــســ�ء  يف  ــفــاروقــي  ال ويــطــرح 

معرفيتني منهجيتني:
ف�حدانية  احلق.  ووحدة  اهلل  وحدانية  الأوىل:  املق�لة 
وجهني  لك�نهما  متالزمان  اأمــران  احلقيقة  ووحــدة  اهلل 

حلقيقة واحدة.
من  يت�سكل  منهجي  كمبداأ  الت�حيد  الثانية:  املق�لة 
اأولها: رف�س كل ما ل يتما�سى مع  ثالثة مبادئ معرفية؛ 
والثالث:  النهائية،  التناق�سات  نفي  والثاين:  احلقيقة، 

النفتاح على الدليل اجلديد، وعلى دليل املخالفة.

ظالل التوحيد على العقل
على  القائم   – الت�حيد  اأتاحه  ما  اإىل  الفاروقي  ي�سري 
عب�دية كل ما يف ال�ج�د هلل رب العاملني – للعقل املُختِلق 
للن�سج  فر�سة  مــن  لها،  والأ�ــســري  الدينية  لالأ�ساطري 

صفر  ١437  هـ    - ترشين الثاين/كانون االول ٢٠١٥م
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ــدل، ولـــتـــجـــاوز  ــ ــب ــ ــت ــ وال
ــك. كــمــا  ــلـ ــه تـ ــت ــي ــع و�ــس
للعل�م  الــفــر�ــســة  ــاح  ــ اأت
واحل�سارية،  الطبيعية 
لأن تتط�ر يف كنف روؤية 
اأي  تنفي  ك�نية  دينية 
بالطبيعة  للمقد�س  ربط 
وبــذا  وتف�سياًل.  جملًة 
للعل�م  الت�حيد  يحقق 
بال�سرورة،  الطبيعية، 

اأهم �سرط حتتاجه وتتطلع اإليه، ول ت�ستطيع اأن تتط�ر من 
"العلماين"  اأو  "الدني�ي"  الت�سليم بالطابع  األ وه�  دونه، 

للطبيعة.
اأو  مبفه�مي"علمانية"  املق�س�د  الــفــاروقــي  ويــحــدد 
تخلي�سها  من  اأكر  العلم،  تاريخ  يف  الطبيعة،  "دني�ية" 
من الكثري من الأ�سباب اخلرافية. ومن الأ�سباح والأرواح 
بالكهانة  واملتاجرون  باخلرافة  امل�ؤمن�ن  بها  ف�سر  التي 

اأحداثًا بالزور والبهتان.

التوحيد: مبداأ الأخالق
يف  وظــاللــه  "الت�حيد  عــنــ�ان  حتــت  الــفــاروقــي  يطرح 
والبحث  للدر�س  تخ�سع  مبادئ  ثمانية  الأخالق"  مبحث 

الديني، الأخالقي وهي:
الأول: اإن�سانية الإ�سالم.            
الثاين: الغاية من خلق الإن�سان.

الثالث: براءة الإن�سان )من اخلطيئة امل�سيحية(.
الرابع: اخللق على �س�رة اهلل.

اخلام�س: التفعيل )ربط الإميان بالعمل ال�سالح(.
ال�ساد�س: الأمتية )التعاون الإن�ساين(.

ال�سابع: العاملية )اهلل رب العاملني جميعًا(.
الثامن: اإيجابية احلياة الدنيا )�سد الرهبنة والنعزال 

واملبالغة والغل�...(.
مق�لت ح�سارية

التي  احل�سارية  املق�لت  من  جمم�عة  اإىل  هنا  ن�سري 
ت�سمنها كتاب "الت�حيد" للعالمة الفاروقي وهي:

اأ - اإن مقت�سى الإقرار باأنه ل اإله اإل اهلل، ه� الإميان به 

خالقًا  وتــعــاىل  �سبحانه 
لل�ج�د  وحــكــمــًا  ومــالــكــًا 
ويرتتب  �سريك.  بال  كله 
على هذه ال�سهادة الإقرار 
لغاية،  خلق  الإن�سان  باأن 
تعاىل  اهلل  خلق  اأن  مبــا 
منزه عن العبث، واأن تلك 
الغاية هي حتقيق الإرادة 
بهذا  املــتــعــلــقــة  ــة  ــي ــه الإل
منه  تتخذ  الـــذي  الــعــامل 

احلياة الب�سرية م�سرحًا لفعلها احلر امل�س�ؤول.
احلياة  اإىل  النظر  امل�سلم  مــن  ذلــك  ويقت�سي   - ب 
بزمانها ومكانها بعني اجلد، لرتباط فالحه اأو خ�سرانه 
بتمثله لل�سنن الإلهية املت�سلة بالزمان واملكان الذي يحيا 
مع  بالتعاون  املهمة  بتلك  يق�م  اأن  تعاىل  واأمره اهلل  فيه. 
ظل  يف  م�ستمرة  ت�جيهية  رقابة  حتت  الب�سر  من  اإخ�انه 

الت�حيد.
ولغة.  وجغرافيا  م�لد  م�ساألة  لي�س  الأمــة،  اأ�سا�س   - ج 
ال�سرورية.  الفرد، وفى حكم  اإرادة  الع�امل خارج  فهذه 
اأما الأمة ب��سفها اأخ�ة دينية اأخالقية، فهي رابطة حرة 
بني اأفراد بهدف جت�سيد عامل القيم، وباملفه�م الإ�سالمي 
التقليدي "حت�سيل ال�سعادة يف الدارين الدنيا والآخرة"، 
تلك  يف  ي�لد  ل  والإن�سان  جمعاء.  ولالإن�سانية  لأنف�سهم 
الأمة بال�سدفة العمياء دون اختيار منه، بل ب�سفة ك�نه 
اإن�سانًا را�سدًا يختار ويقرر الن�سمام اإليها. وهى بالتايل 
لي�ست جماعة طبيعة، بل هي جمتمع نا�سئ عن قرار حر.
بال�سرورة  الآن، ه�  الفن كما حللناه وعرفناه حتى  د - 
عن  اأي  منها،  لي�س  هــ�  مــا  عــن  بحثًا  الطبيعة  يف  حد�س 
املتعايل. ول اأحد ي�سارك اهلل تعاىل يف تلك ال�سفة. وف�ساًل 
عن ذلك، فاإنه ملا كان اجل�هر الأول الذي ه� م��س�ع احل�س 
اجلمايل، معياريًا وجمياًل، فاإن ع�اطف الإن�سان تتاأثر به 
على نح� غري عادي. وهذا ه� ال�سبب يف اأن الب�سر يحب�ن 
اجلمال، ويعايرون به. فهم حني يرون اجلميل يف الطبيعة 
الب�سرية، يتمثل�ن اجل�هر الأ�سلي املاورائي املفارق، باأن�سنة 

اأ�سفيت عليها املثالية بدرجة متعالية.
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اأختي وابنتي......... وكل ن�ساء امل�سلمني
ل جتعلي اأولدك وق�دًا مل�ساكلك مع اأهل زوجك 

اإّنـــك تزرعـــني رحمًا ت�ســـتكي وت�ســـتجري بـــاهلل منك رب 
العاملني

فاحذري!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأخي واأختي 
 ل تقطع رحمك وت�غر قلبك من اأجل خ�س�مة اأطفال 

كم �ساهدنا قطيع بني اأخ�ة ب�سبب الطفل 
باملثل ال�سعبي ال�سغار يت�ساحل�ن والكبار يتفا�سح�ن.. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
احذروا تتبع الع�رات 

تتبع الأخبار ون�ســـرها قا�ســـٌم لالأرحام ويـــ�رث الأحكام 
والكراهية، فما مّنا اإّل له �ســـر يريد له �ســـرتًا.

ل ت�ســـب�ا اأ�سحـــاب املعا�ســـي ول حتتقرونهـــم فاإّنا نحيا 
ب�سرت اهلل ول� ك�سف اهلل تعاىل عنه �سرته لف�سحنا ول تغرتوا 

بكـــرة �سيـــام اأو �سالة فال تدري مـــن اإىل اهلل اأقرب.. 
>ان�سح ول تف�سح، وعاتب دون اأن جترح< 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خديجـــة  ال�ســـيدة  فتذكـــري   ... زواجـــك  تاأخـــر  اإذا   *
�ســـربت واأخـــذت اأعظـــم رجل يف العـــامل...

* اإذا مل تتزوجي فتذكري ال�ســـيدة مرمي عليها ال�ســـالم 
وكيف اهلل رفعها يف الدنيا  والآخرة .

* واإذا تاأخـــر حملك واأ�سبحِت مالمًة للنا�ـــس فتــــذكري 
امراأة نبي اهلل زكريا وكيف اأّن اهلل مّن عليهما بالذرية رغم 

كرب �سنيهما... 
* واإذا ابتليِت بزوٍج عا�ٍس....

فتذكري اآ�ســـيا امـــراأة فرعـــ�ن وكيف اهلل جعلها �ســـيدة 
من �ســـيدات اجلنة...

* واإذا تطلقِت
اهلُل  يُْغـــِن  يََتَفرََّقـــا  }وَإِنْ  تعـــاىل  اهلل  قـــ�ل  فتذكـــري 
حَكِيمًـــا{  وَاسِـــعًا  اهلُل  وََكانَ  سَـــعَتِهِ  مِـــنْ  ُكلًّ 

130 الن�ســـاء 
* وتذكـــري اأّن رزق اهلل ياأتـــي واإيـــاِك اأن تراقبـــي غريك 

على رزقـــه!! فاهلل عليم خبري.. 
ول تهتمـــي ملـــا يقـــال عنـــِك فالنا�ـــس ل ميلكـــ�ن �ســـ�ى 

الحـــ�ال...!!! كل  يف  عنـــِك  و�ســـيتحدث�ن  ال�ســـنتهم 

و�ساي���ا اإىل
كل �س���خ�س
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عن�انًا  املتعلمة(باملطلق  )الــزوجــة  عــنــ�ان  كــان  رمبــا 
غام�سًا...لأن البع�س ل بّد له من اأن يقرن الزوجة املتعلمة 
ال�سفتان  اأو  الأمــران  اجتمع  ما  فاإذا  اأي�سًا،  متعلم  بزوج 
خفت امل�سكلة التي قد تنجم عن ف�ارق معن�ية اأو نف�سية، 

ولذلك تق�سم امل�ساألة اإىل م�ست�يني: 
الأول: امراأة متعلمة ومتزوجة من رجل غري متعلم. 

يف  مياثلها  رجــل  من  ومتزوجة  متعلمة  امـــراأة  الــثــاين: 
اجل�انب العلمية واملعرفية والتعليمية. 

اأْن يك�ن العلم نعمة على الزوجة  اإما  ويف كال احلالتني 
على  �سلبًا  وينعك�س  نقمة  يك�ن  اأن  واإمــا  اأ�سرتها،  وعلى 

احلياة الزوجية والأ�سرية. 
بالعلم تعمر الديار: 

للمراأة،  بالن�سبة  العلم  طلب  اأهمية  اأحد  على  يخفى  ل 
ودوره يف �سقل �سخ�سيتها اأوًل، ويف �سعادة اأ�سرتها ثانيًا، 
ورقي جمتمعها ثالثًا، وقد اأكد القراآن الكرمي على اأهمية 
طلب العلم، وعدم ا�ست�اء العامل واجلاهل، فاملراأة املتعلمة 
اإن اأح�سنت ا�ستثمارها ما اأنعم اهلل عليها من العلم، فزكته 

بن�سره على الآخرين بكل حب وحنان وترغيب، ووظفته يف 
واأولد،  زوج،  ومن  بها،  يحيط�ن  الذين  الأ�سخا�س  فهم 
واأقارب، وجريان، تك�ن زوجة ناجحة يف حياتها، وقادرًة 

على التعاطي بحكمة ووعي مع امل�ساكل التي ت�اجهها. 
ا�ستطعن  لزوجات  اإيجابية  مناذج  وج�د  نالحظ  واأننا 
بف�سل ذكائهن العلمي وفطنتهن، اأن يتغلنب على كثري من 

امل�ساكل، واأْن يتجاوزن الكثري من �سعاب احلياة. 
والعقالنية،  واملحبة،  للت�سحية،  مثاًل  ي�سبحن  وبذلك 

وال�عي، وقدوة يحتذى بها. 
عملها  اأن  جيدًا  تــدرك  النم�ذجية  املتعلمة  املــراأة  اإن 
اإنفاقه،  اأو عظم فاإّنه يف �سبيل اهلل، ويف �سبيل  مهما كرب 
وتعليمهم، لذلك نالحظ  تربيتهم،  وباخل�س لأولدها يف 
متعلمة،  بــزوجــة  الرتــبــاط  يف�سل�ن  الــرجــال  معظم  اأن 
تربية  خالل  من  امل�س�ؤولية،  حتمل  يف  ت�ساعدهم  مثقفة، 
الأولد، وتدري�سهم، ورعايتهم يف الأم�ر املدر�سية، كذلك 
ي�ساعد  الأعمال  القيام مبثل هذه  الزوجة على  فاإّن قدرة 
من  يخفف  ال�سعبة،  القت�سادية  الــظــروف  يف  كــثــريًا 

الزوجة املتعلمة نعمة اأم نقمة؟
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الأعباء املالية على الزوج. 
ل  املتعلمة،  ــراأة  ــ امل عــن  احلــديــث  اأن  اإىل  ن�سري  وهــنــا 
اأو  الأكــادميــيــة،  ال�سهادات  حتمل  بالتي  فقط  ينح�سر 
الظروف  لهّن  ت�سمح  مثقفات مل  ن�ساء  فهناك  احل�زوية، 
باجلل��س على مقاعد الدرا�سة، اأمنا ا�ستطعّن مبا لديهّن 

من اأخالق، ولباقة، وكيا�سة اأن يربني اأجياًل خرّية. 
متعلمات ولكن...

قد ن�ستغرب عندما ن�سمع باأن العلم نقمة على الإن�سان، 
يثبت ذلــك،  ــ�اقــع  ال لكن  املــتــزوجــة،  ــراأة  ــ امل وبــالأخــ�ــس 

فــلــالأ�ــســف جنـــد الــكــثــري من 
تعاين من  والــعــائــالت  الأ�ــســر 
تعلم  نتيجة  كــثــرية  مــ�ــســاكــل 
كانت  اإذا  وبالأخ�س  الزوجة، 
املتذمر  ــ�ع  ــن ال مــن  الـــزوجـــة 
دومًا، ول ت�سكت عن النظرات 
بها  ترمق  التي  الحــتــقــاريــة، 
بينهما  نــ�ــســب  كــلــمــا  زوجـــهـــا 
خالف اأو اختالف، ولهذا نرى 
عن  الــرجــال  بع�س  اإعــرا�ــس 
الرتباط بامراأة متعلمة، حتى 
اأن بع�سهم من غري املتعلمني، 
نهائيًا  امل�ساألة  ح�سم  قد  نراه 

اأن يعي�س مع زوجة ت�سبب له �سداعًا  اأنه ل يريد  باعتبار 
بتذمرها، ومتننها كل �ساعة ودقيقة. 

للغرور  بابًا  جتعله  حني  نقمة،  اإىل  العلم  حت�ل  فاملراأة 
والتكرب، كاأنها وحدها التي تعلمت اأو حازت على �سهادة، 
املجتمع،  يف  الن�ساء  من  متعددة  منــاذج  هناك  ولالأ�سف 
زوج طيب  مع  �سعيدة  تعي�س حياة  كانت  مثاًل من  فمنهّن 
ي�سجعها دومًا على التعلم، وعندما نالت �سهادة املاج�ستري، 
بالأعمال  القيام  ترف�س  و�سارت  حياتها جحيمًا،  انقلبت 
فقد  نفعها،  مما  اأكر  العلم  اأ�سرها  املراأة  هذه  املنزلية، 
خربت بيتها بيدها، وق�ست على حياة �سعيدة هانئة، ومل 
تقّدر قيمة زوج كان يدفعها بنف�سه وعلى ح�ساب م�سلحته 
اإهمال  اإىل  بالإ�سافة  هذا  العلمي،  حت�سيلها  تتابع  كي 
بالتعلم  وان�سغالها  ولأولدهـــا،  لزوجها،  املتعلمة  املـــراأة 
اللتفات  ودون  حت�سله،  الذي  العلم  من  ال�ستفادة  دون 

لتعليم  الأ�سرية، فرناها غري م�ستعدة حتى  اإىل واجباتها 
اأبنائها، مما ي�ؤدي اإىل �سياع م�ستقبلهم اأحيانًا، اإّن نتيجة 
هذه الت�سرفات تفتح املجال ل�سماع الكثري من النتقادات. 

ع�سر يرف�سل اجلهل
لكننا نخرج من كل النماذج، ومن النظريات اإىل ال�اقع 
واأم  بزوجة  اأبــدًا  ير�سى  يعد  مل  حياتنا  ف�اقع  احلقيقي، 
ل�عدنا  فكيف  واملعل�ماتية،  التكنل�جية  الأمية  من  تعاين 
م�سم�حًا  يعد  مل  الالتعلم  الأ�سلي؟؟  مبعناها  الأمية  اإىل 
زوجته  اإىل  الـــزوج  ينظر  ل  حتى  ــل،  الأقـ على  الــيــ�م  بــه 
ــه،  ــي ــ�ق ــرات احـــتـــقـــار وف ــظـ نـ
ابناوؤها  منها  ي�سخر  ل  وحتى 
حت�س  ل  وحتى  امل�ستقبل،  يف 
وكاأنها  عنهم  غريبة  بنف�سها 
هي من ك�كب وهم من ك�كب 
من  نعاين  الي�م  فنحن  اآخــر، 
بني  التقني  امل�ست�ى  تــفــاوت 
نتيجة  واأبنائهم،  الأهل  بع�س 
تفر�سه  وما  التكنل�جية  اله�ة 
ع�امل الأنرتين واألعاب الفيدي� 
واله�اتف املحم�لة وال�سا�سات 
ن�سمع  ي�ميًا  ونحن  الــذكــيــة، 
عبارات من قبيل �ساأدع اأولدي 
يعلم�نني اإياها اأو �ساأ�ساأل الأولد عن التفا�سيل فهم اأبرع 

مني يف هذه امل�سائل...الخ.
كل هذا اإْن دّل على �سيء، فاإمنا يدل على �سرورة ووج�ب 
اأن ت�سري املراأة جنبًا اإىل جنب مع الرجل يف طريق العلم 
والتط�ر واملعرفة، لكن ب�سرط األ يجعلها العلم تتخلى عن 
اأن�ثتها واأم�متها وبع�س اأخالقها، فالعلم زينة نتزين بها، 

فنزداد �سم�ا ورفعة.
املتعلمة،  للزوجة  نقمة  اأو  نعمة  العلم  كــ�ن  م�ساألة  اإّن 
فعلى  واأخريًا،  اأوًل  للذات  احرتام  ن�سبية...م�ساألة  م�ساألة 
قدر ما حترتم املراأة نف�سها حترتم الآخر، فكيف اإذا كان 
هذا الآخر اأقرب النا�س اإليها، زوجها، ووالدها اأبناءها؟ 
واحرتام الآخرين فطرة فطر اهلل النا�س عليها، فكيف ل� 

�سقلت بالرتبية والأخالق احلميدة والعلم النافع؟ 
فاطمة بري بدير
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ـ رز
�سمن  ـ 

ك�سم�س ـ 
الل�ز ـ 

الزر�سك ـ 
والهيل  البهارات  ـ 

الق�زي ـ 

ي�سلق الق�زي )ر�سيع اخلروف اأو فخذ اخلروف( على حدة، ويغ�سل ويقلى بال�سمن وي�ساف اليه الك�سم�س 
ي��سع  ثم  الرز  ف�ق  الق�زي  وي��سع  الرز  يطبخ  الق�زي،  و�سط  يف  حت�سى  احل�س�ة  وهذه  والزر�سك  والل�ز 

وتقدم.  وتزين  والهيل،  البهارات  اليه  ي�ساف  وبعد ذلك  نار هادئة،  القدر على 

املكونات

التح�سري طريقة 

 مطبك قوزي
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3 ك�ب طحني 
�سمن ك�ب 

ب�دره �سكر  ون�س  ك�ب 
ومنخ�ل مطح�ن  هيل  �سغريه  ملعقه 

ل�ز  اأو  ف�ستق  للتزين 

ي�ساف  ثــم  لــ�نــه  يبي�س  حتى  وال�سكر  ال�سمن  يخفق    .1
ويعجن. ويخلط  الهيل  مع  الطحني 

وبعد  دقائق   10 ملده  وي�س�ى  ال�قت  بنف�س  العجني  ي�سكل    .2
الل�ز. اأو  بالف�ستق  يزين  اأن يربد 

املكونات

التح�سري طريقة 

العراقية ال�سكرمله 
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اأول قتيل على وجه الأر�س ... هابيل )ع(.
اأول قدرة للم�سلمني عامة وللعرب خا�سة ... اإبراهيم )ع(.

اأول من فتح باب املع�سية ... اإبلي�س )لعنه اهلل(.
اأول ق�م �ساع فيهم الل�اط ... ق�م ل�ط.

اأول من جترب وادعى الرب�بية ... النمرود.
يف  اليه�د  الــتــاريــخ...  يف  الب�سرية  املــحــارق  اأوجـــد  مــن  اأول 

الأخدود.
اأول من ك�سا بيت اهلل احلرام... �سليمان )ع(.

ل ميكن للمراأة اأن تبدي مفاتنها ورزانتها يف وقت واحد. 
خلق اهلل املراأة اأمًا، ثم جعلهااأنثى. 

اإذا تعاملت مع زوجتك كاأمرية ف�س�ف تتعامل معك كاأمرباط�ر، 
اأما اإذا تعاملت معها كممل�كة، ف�س�ف تتعامل معك كناط�ر. 

بع�س الن�ساء كالقمر، ترتاءى لك من بعيد ك�كبًا منريًا ي�سلبك 
خامدة،  براكني  بقايا  اإّل  جتد  ل  اإليها  القــرتاب  ومع  اللباب، 

و�سخ�ر مهج�رة، وذرات تراب ل حياة ول اأحا�سي�س. 
مهما كانت احلياة مع امراأة �سعبة، فهي من دونها اأ�سعب. 

احلجاب فل�سفٌة تق�م على اأ�سا�س اأْن تغطي املراأة ان�ثتها وتربز 
اإن�سانيتها، واأّما فل�سفة ال�سف�ر فتق�م على العك�س..

رجل بال دار م�سكلة للمراأة، ودار بال امراأة م�سكلة للمجتمع. 

�س1:ـ ما هي اآية ال�لء؟
ال�سالم(  )عليه  ال�سادق  الإمــام  عمر  كان  كم  �ــس2:ـ 

الإمامة؟  ا�ستلم  عندما 
ال�سالم(  اأي�ب )عليه  نبيه  �س3:ـ ثماين �س�ر ذكر فيها 

ال�س�ر؟ هي  فما 
اأعظم مقربة  زوجها  لها  بنى  امراأة  اأول  �س4:ـ من هي 

العامل؟  يف 

الأج�بة:  

  -  1
  -  2
  -  3
  -  4

ال�سم  الثالثي  واللقب:  

املحافظة:  

موبايل:  

ت�سلم  الإجابات  اإىل  جملة  الق�ارير  يف  ق�سم  ال�س�ؤون  
الفكرية  والثقافية  يف  العتبة  احل�سينية  املقد�سة  وللفائزين  
اخلم�سة  الأوائــل  التربك  ب�جبة  طعام  يف  م�سيف  اأبي  

عبد  اهلل  احل�سني  عليه  ال�سالم.  
أجوبة  العدد  33

ج1/ بجدل بن �سليم ويلقب باجلمال.
ج2/ 56 �سنة.
ج3/ 34 �سنة.
 ج4/ 14 �سنة.

ج5/ اأم اإ�سحاق بن طلحة.

أسئلة  العدد  34

اأوليات 

اف��ت��خ��ري 
امراأة اأنِت 
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اإىل اأخت الزوج
عندما يكرم اأخ�ك زوجته فهذا يدّل على اأ�سالة معدنكم 

وح�سن تربيتكم، فخريكم خريكم لأهله... 
اإىل زوجة الأخ 

القل�ب،  واجمعي  ــِك  زوجـ اأهــل  منزل  على  بركة  كــ�ين 
فاأنِت متلكني مفتاًحا وه� الرجل جعلِك اهلل مباركة حيثما 

كنِت...........
اإىل نف�سي

عندما يحب زوجي اأمه اأو اأخته ل يعني - اأبًدا - نق�سًا يف 
دكان  "القلب  الب�سيط:  ال�سعبي  املثل  اأ�سدق  ما  حمبته يل، 

وكلٌّ له مكان"...
اإىل اأم الزوج

اأم الزوج املكرمة عندما يكرم ابنِك. زوجته ل يعني اأنها 
�ستخطفه منِك،  فقدرِك را�سخ ك�سجرة اأ�سلها ثابت وفرعها 

يف ال�سماء.... احت�سنيها تكن بنتًا لك.
اإىل �سلفتي 

 .. واملناف�سات  امل�سابقات  نــرتك  اأن  ــِك  راأيـ مــا  �سلفتي: 
والغرية .. واملقارنات ..

فنحن اأول َمن نكت�ي بنارها ..
اإىل اأختي 

ل تكري من العتب والنقد وتتبُّع الزلت لأخيك
ول ت�ؤلبي عليه اأمِك واإخ�تِك، فه� �سندِك وع�سدِك عندما 

يت�سع�سع بِك الزمان.
اأيها الرجل.......... كن �سجاًعا حازًما وارفع �س�ًتا عالًيا

 اأنا اأ�سم ل اأ�سمع
اأنا اأعمى ل اأب�سر

اأنا اأبكم ل اأتكلم
اإل يف اخلري واجتماع الأمر كله 

بني يديك، �سئت اأم اأبيت
اإىل كل امـــراأة......... اأيتها املــراأة اإذا ُغلقت الأبــ�اب ل 
ت�غري �سدًرا ول ت�سعلي ناًرا  فتقطعي اأرحامًا اأمر اهلل اأْن 

ت��سل فاهلل يراِك ويعلم �سرك وعالنيتك.

اإىل  و���س��اي��ا 

�سخ�س ك��ل 
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العتالت والطف�: املبداأن الأ�سا�سيان لكامل علمي الفيزياء 
والهند�سة، الطف�)يدفع املاء ج�سمًا نح� الأعلى بق�ة ت�ساوي 
وزن املاء املزاح من قبل اجل�سم(، والعتالت )الق�ة الكاب�سة 
الآخر  الطرف  على  رافعة  ق�ة  تخلق  العتلة  من  طرف  على 
والعتلة  الطف�  اكت�سف  العتلة(، وقد  تتنا�سب وط�يل جانبي 

العامل اأرخميد�س. 
الك�اكب  مركز  هــي  ال�سم�س  الــكــ�اكــب:  مركز  ال�سم�س 
نيك�ل�س  العامل  ال�سم�س  اكت�سف  والأر�س تدور ح�لها، وقد 

ك�برنيك��س. 

قان�ن الأج�سام ال�ساقطة: ت�سقط الأج�سام الثقيلة ب�سرعة 
العامل  القان�ن  هذا  اكت�سف  وقد  اخلفيفة،  الأج�سام  تف�ق 

غاليل� غاليلي.
ال�سم�س مبدارات  الك�اكب ح�ل  تدور  ل  الك�اكب:  حركة 
دائرية بل مبدارات اأهليليجية، وقد اكت�سف حركة الك�اكب 

العامل ي�هاني�س كبلر. 
الأر�ــس(  الأخرى)عدا  الك�اكب  متتلك  الك�اكب:  اأقمار 
اأقمارًا خا�سة بها، وقد اكت�سف اأقمار الك�اكب العامل غاليل� 

غاليلي.

الكت�سافات اأعظم 
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الل�سان  فيه  ي�اطئ  الــذي  احلق  ق�ل  ه�  ال�سدق 
القلب، ويطابق ق�لك مع ال�اقع واحلقيقة، وال�سدق 
ي�سمل ال�سدق مع اهلل باإخال�س العبادة هلل، وال�سدق 
وال�ع�د  الكالم  يف  النا�س  مع  وال�سدق  النف�س  مع 
البيع وال�سراء والنكاح، فال تدلي�س  واملعامالت من 
ول غ�س ول تزوير ول اإخفاء للمعل�مات، وهكذا حتى 

يك�ن ظاهر الإن�سان كباطنه، و�سره كعالنيته. 
اأجيبي بـ)اأ( اأو بـ)ب( على الأ�سئلة التالية: 

1- اأبلغِك ابنِك اأنه هناك �سخ�سًا يريد التحدث 
اإليِك يف الهاتف، واأنِت ل تريدين اأن تتحدثي معه: 

اأ - اأحتدث اإليه واأخت�سر معه احلديث. 
ب - اأق�ل لبني)اأخربه اأين ل�ست م�ج�دًة(. 

2- اإذا حتدثتي عن �سيء غريب ل�سديقة معِك: 
اأ - ي�سدق حديثي. 

ب - يكذبني ول ي�سدق الأمر. 
3- ا�ستيقظتي يف وقت متاأخر واأتيتي اإىل العمل بعد 

بداية الدوام ب�ساعة: 
اأ - اأعتذر عن التاأخري بدون اإبداء مربرات. 

ب - اخرتع اأي �سبب قهري، كي اأتخل�س من هذا 
امل�قف. 

4- زوجِك دائمًا ما: 
اأ - يثق بِك وي�سدق كل ما تق�لينه. 

ب - ي�سك فيِك ول ياأمن جانبِك. 

5- تفكرين دائمًا: 
اأ - ب�سكل واقعي يتفق مع حقيقة احلياة. 
ب - ب�سكل خيايل بعيٍد عن اأر�س ال�اقع. 

6- ح�سلت زميلة لِك على ترقية وذهبِت لتهنيئتها: 
اأ - اأعرب لها عن �سعادتي بهذا اخلرب، واأرج�ا لها 

الت�فيق. 
ب - اأثني عليها واأمتدحها حتى ل� و�سل الأمر اإىل 

النفاق. 
7- ت�سفني الكذب باأنه: 

بال�سعف  وي�سيبه  �ساحبه  يقتل  مقيت  خلق  اأ - 
واجلنب. 

املــ�اقــف  بع�س  ــن  م للتخل�س  مــثــايل  ــل  ح ب - 
املحرجة. 

�سجل العرتاف: 
جمم�عة اعرتافات)اأ(: 

جمم�عة اعرتافات)ب(: 
احلكم بعد العرتاف: 

اأنــِت �سخ�س  بـــ)اأ(:  اإجاباتِك  اإذا كانت معظم   *
ال�سادقني،  وحتــرتمــني  الــ�ــســدق  حتبني  ــادق،  �ــس

يحرتمِك النا�س ويثق�ن بكالمِك. 
* اإذا كانت معظم اإجاباتِك بـ)ب(: اأنِت �سخ�س 
امل�اقف  كل  من  اخلال�س  الكذب  يف  ترين  كــاذب، 

املحرجة، يرتدد النا�س يف ت�سديق كل ما تق�لينه. 

هل اأنِت �سادقة اأم كاذبة
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أنوار

العمر..  مقتبل  يف  امــراأة  نح�ي  تقدمت  خج�لة  بخط�ات 
اأن  بعد  الأطفال وذلك  براءة  ذو وجه مالئكي على حمياها 
اإحــدى  يف  الإدارة  جمــال  يف  حما�سرتي  اإلــقــاء  من  انتهيت 
على  وامتناين  �سكري  اأقــّدم  قالت:  خافت  ب�س�ت  الدوائر. 
مل�سكلتي  حاًل  وجدت  لقد  املحا�سرة،   مادة  غري  اآخر  �سيء 
العائلية من خالل فر�سة ا�سرتاكي بالدورة الإدارية و�سمتت 
قليال، و بدوري ا�ستغربت وحيث حا�سرت عدة اأيام يف جمال 
الإدارة وتطبيقاتها واتباع الأ�ساليب احلديثة ومل اأتطرق اإىل 

امل�ساكل العائلية، و�ساألتها كيف؟
اأجابت العرتاف باخلطاأ ف�سيلة و ت�سحيح م�سار الإن�سان 
لبد منه، منذ فرتة اعاين �سراع وا�ستد اإىل خالف مع زوجي 
واجلبة  العباءة  وهــ�  احلجاب   من  خا�س  نــ�ع  ــداء  ارت على 
واأبّرر  به  قناعة  ولدّي  اأرتديه  بن�ع  متم�ّسكة  واأنا  الإ�سالمية 
له اأّن مالب�سي حمت�سمة والأهم ج�هر الإن�سان ولبد اأْن اأك�ن 
والألــ�ان  بامل�ديالت  يعج  ال�س�ق  نرى  حيث  ع�سرية،  امــراأة 
نقطة  اأ�سبحت  حتى  بــالــزواج،  العهد  حديثة  ــا  واأن الــرباقــة 
خالف بيننا وبداأت العالقة تاأخذ بني املد واجلزر ومل تهداأ 
العا�سفة حتى �ساهدت حجابك وقّ�ة ال�سخ�سية واملعل�مات 
نبذت فكرة  التي قدمتها فكلها مكملة لالأخرى و�سرعان ما 

ا�ست�س�بت  و  ال�سخ�سية  من  اأهم  املالب�س  واعتبار  املظهر 
راأي زوجي بعد ما كنت اأجادله.  واأخذت قراري احلا�سم يف 
اأْن اأرتدي ما ينا�سب عقائدنا وجمتمعنا واأن ل اأفّرط بديني 
والفكر م�ستثمرة  والإبــداع  للعمل  اأجل دنيا زائفة ونتجه  من 
�سالح  جمتمع  بناء  وبالتايل  �سحيحة  اأ�سرة  لبناء  طاقاتي 
واإميانًا مني اأْن اأك�ن اأمًا مثالية واأحتّلى باأخالق ن�ساء اآل بيت 
الر�س�ل �سلى اهلل عليه واآله �ساأ�سعى جاهدة لتنمية قدراتي 

واأن�سرف عن الهتمام بالق�س�ر.
احلجاب  يف  اجلــمــال  اإن  الن�ساء  كــل  اإىل  قناعتي  واأنــقــل 
اإىل  ــ�ؤدي  وت املظهر  هيبة  يف  جتّد  من  الر�سينة  وال�سخ�سية 
ال�سخ�سية  وج�هر  الثقة.  لك�سب  وبــ�ابــة  الآخــريــن  احــرتام 
والنجاح والعطاء ه� التفكري ال�سليم والعمل البناء وا�ستثمار 
يف  ت�سييعها  وعدم  الفر�س  وا�ستغالل  بالإنتاج  ال�سباب  فرتة 
اأم�ر �سطحية حيث قال الإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم 

ــا ــنـ ــنـ ــزيـ ــس اجلـــــــمـــــــال بـــــــــاأثـــــــــ�اب تـ ــ ــ� ــ ــي ــ ل
والدب ــم  ــ ــل ــ ــع ــ ال ــال  ــ ــمـ ــ جـ ــال  ــ ــ ــم ــ ــ اجل ــل  ــ ــ ب

   
املدربة والإعالمية وداد عبيد مو�سى

حجابك جمالك
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هل تعلم

هل تعلم اأنّ ربع حجم الدم يُ�سخ اإىل الكليتني كل دقيقة.

و�سل  اإذا  حتى  امــتــالأت  كلما  تت�سع  املثانة  اأن  تعلم  هل 
حجمها اإىل 250 �سم مكعب يت�لد ال�سع�ر بالرغبة بالتب�ل.

هل تعلم اأّن الكالب ت�ستطيع اأْن تقتفي اأثر اأقدام �سخ�س 
العامة  الطرق  اأو  الطني  اأو  ال�سخ�ر  اأو  احل�سائ�س  على 

ب�سفة عامة.
هل تعلم اأّن معظم خاليا اجل�سم مت�ت ب�سرعة ومع ذلك 
ل تقلق فاإّن هناك دائمًا خاليا جديدة حتل حملها فخاليا 
املعدة تعي�س ملدة ي�مني وخاليا اجللد ملدة 52 ي�مًا وبع�س 
الطامة  ولكن  �ساعات،  ع�سر  ملدة  فقط  تعي�س  الدم  خاليا 
اأّن خاليا املخ ل تتجدد ومعظمها  الكربى ومن �س�ء احلظ 

يعي�س معك ط�ل العمر.
اأكر مبلي�ن مرة من  ال�سم  ت�ستطيع  الكالب  اأّن  تعلم  هل 

الإن�سان.
واإمنا  واحــدة  دفعة  املــ�ت  ياأخذه  ل  الإن�سان  اأّن  تعلم  هل 
مت�ت اأع�ساوؤه بالتدريج فالدماغ يبقى حيًا عاماًل ملدة ع�سر 

الروؤية ملدة ثالثني دقيقة ول  العني على  دقائق وتظل قدرة 
تتف�سخ خاليا اجللد قبل خم�سة اأيام.

هل تعلم اأنّ العني لدى اأكرب ح�ت يبلغ ط�لها ح�ايل 10 �سم.

القدم  باطن  يف  العرقية  الغدد  اأكرب  ت�جد  اأّنــه  تعلم  هل 
واليدين واجل�سم.

هل تعلم
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عن اإ�سماعيل بن اأبي زياد عن اأبي عبد اهلل عن ابائه ) عليهم ال�سالم(...
اإْن  األ اأخربكم ب�سيء   ))اأّن النبي �سلى اهلل عليه واآله قال لأ�سحابه: 
اأنتم فعلتموه تباعد ال�سيطان منكم كما تباعد امل�سرق من املغرب؟ قالوا: 
بلى قال �سلى اهلل عليه واآله: ال�سوم ي�سود وجهه، وال�سدقة تك�سر ظهره، 
واحلب يف اهلل واملوؤازرة على العمل ال�سالح يقطع دابره، والإ�ستغفار يقطع 

وتينه، ولكل �سيء زكاة وزكاة الأبدان ال�سيام((.
ذخرية املعاد: للمحقق ال�سبزواري: ج1 ق3/ 494


